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Tonzent kan het, dat hehben we in het verleden al dikwijls be
wezen en dat hebben we met Der Polizei „eer gezien. Dér .Pblizei móést '
het wel doen, anders was hèïk^onzent zo goed als gedaan. . .
Ifa de J14D is het namelijk steeds bergaf gegaan. De film was het enige
lichtpunt. Vier zaterdagen op rij moesten we stoken voor een"handvol
mensen.

Onze ■bankrekening: lieg^ ér niet om. Met onze .bouwlening zitten
we nog acht. maanden, vast. De aanzuivering van die. lening (5.791 frank
per maand) kan nauwelijks met de subsidies gédektjworden. De afgelopen
weken kifamen de rekénlngen binnen van gas, elektriciteit en water. Onze
jaarlijkse verzekeringspremie werd uitbetaald. De lopende or^isatie-
kosten (film, .Der Polizei, ^:he Sneakers, telefoon,jverplaatsingskostenj
postzegels, Sabam,•••). Stuk voor stuk normale uitgiven; buitenissig
heden hebben \je ons immers.pooit kunnen permitteren. Hét alarmerende
IS nu dat die resem uitgaven in onvoldoende mate wordt opgevangen :
door de nodige inkomsten. De onkosten blijven komen, de inkomsten •
blijven meestal ook, maar'hchierwege». We zittén hierdoor in een fi-
nancièle wurggreep. De leefbaarheid van ons jeugdhuis komt ernstig in
het gedrang.

We willsn er .wat aan doen, maar daa.rvoor hebben we jou nodig.
Door je lidmaatschap heb je te kennen gegeven dat de Tonzentwerking
je niet onverschillig laat. Je kunt dit nu meer dan ooit bewijzen
door aan de volgende warme, maar dringende oproep gehoor te geven.
Nu ZONDAG 8 NOVpBER om 15 uur hebben we een bijeenkomst gepland
voor alle leden en sympatisanten. We willen er samen enkele gedachten
en ervaringen uitwisselen. Op de agenda staan onder meer de volgende
belangrijkè besprekingspunten :
~ Waarheen met de vrijdagavonden van Tonzent ?- Heeft het nog zin om zaterda^vond open te houden als er elders
een of twee fuiven gepland zijn ?
- Waarom komt er de laatste tijd zo weinig volk ? . " -
- Wie wil er mee instaan voor muziek, optredens, openhouden,
KOM AP. DE TOMOMST Vm W j sTAAT OP HET SPEL.
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-AKTIE KAMPENHOUT, EENTwATERPUT IN
DE IVOORKUST, ; i

ROND DE -11.1ll,11.-alctie VOOR DE

DERDE wereld) •

WAT IS 11.11.11. ? ■'

Het is algemeen geweten dat 11.11.11. jaarlijks terugkeert als
een aktie die een milde duit Vraagt voor de Derde Wereld. In die zin
wordt -11.11.11. door een ruim deel van de bevolking nog steeds bekeken
als een grootscheepse bedelaktie, mc-.t alle bngünstige bijklanken van
dien die aan dit soort bedrijf vastkleven. Alhoewel de jaarlijkse geld
inzameling inderdaad tot de vaste werkingspunten behoort, lijkt dit ons
een erg povere voorstelling van een aktie die in haar soort model mag
staan en die alsdusdanig meer erkenning en waardering verdient dan haar
tot nu toe werd toebedeeld.

Hoewel de 11.11.11.-aktie jaarlijks met een degelijke en ruim
verspreide info-kampagne uitpakt cm haar initiatief bij de bevolking
in een open daglicht te stellen, rijzen er nog steeds tal van "hoe,

en waarom"-vragen omtrent het doel en de werking. Is het dan
laksheid of onverschilligheid, feit is zeker dat onwetendheid aan
de basis ligt van een veelvoorkomende houding die gepaard gaat met
misverstanden en verdachtmakingen en die vaak zelfs leidt tot afkeur,
la-at staan tot afkeer. En toch, iedereen die zich nog een beetje mens
voelt, kan niet onberoerd blijven bij het lot van minimum 800 miljoen
manson die^ in de volstrekste armoede leven.

HOE, WAT EM WAAROM.

Zoals "Jeugdhuis Tonzent" de organisatie is achter de jaarlijkse
"Jsugdveertiendaagse", zo vloeit de "11.11.11.-aktie" elk jaar voort uit
hst prcgramma van het "N.C.O.S.", het Nationaal Centrum voor Optwikkelings
^oiranwerking. 11.11.11. komt dus niet zomaar als een eendagsvlieg uit
de lucht vallen.

Zoals de "J140" het hoogtepunt moet vormen van een werking die
weliswaar over het hele jaar verspreid is, zo is de 11.11.11.-aktie
de omvangrijkste en meteen ook de meest-gekende aktiviteit van het
NnC.Ü.S. dat het hele jaar door met de Oerde Wereld-problematiek begaan
is.

11.11,11. IS HET MOMENT OAT SINDS 1965 JAARLIJKS AANGEGREPEN WORDT OM
met HET DERDE WERELD-VRAAGSTUK MASSAAL NAAR BUITEN TE TREDEN EN OM DE
NODIGE FINANCIËLE STEUN OP TE BRENGEN VOOR DE UITVOERING VAN. DAADWERKE-
LTJKE HULPPROGRAMMA'S.



Het N.C.O.S., Is een koepelorganisatie met VZW statuut, die het
riiet-offlclële ontwikkelingsbeisid in België koördineert en uitvoert.
Het is een Niet-Goevernementele Organisatie [een N.G.O.), wat inhoudt
dat het beleid niet door dé Staat geleid wordt. De overheid, heeft im
mers zelf een departement Ontwikkelingssamenwerking, waarmee gepoogd
wordt diverse hulp te verschaffen aan Derde Wereld-landen. Niet zelden
wordt het Officiële beleid verweten-van op nationale belangen in te
spelen. Enige laksheid is.deze vcror de buitenstaander-belastingbetaler
op zijn minst duister en vaag te noemen ontwikkelingspolitiek ook niet

.  vreemd. En hoe is het te rijmen dat België de Derde Wereld hulp verleent
en tevens verfijnde wapens levert om diKtatoriale machtsregimes te
steunen in hun üitroeiingsstrljd tegen bevrijdingsbewegingen ?
Dé onafhankelijkheid, van het .N.C.O,S. on de afstand die hierdoor gescha
pen wordt, maakt een belangrijke kortrolefunktle mogelijk, waardoor
tegenstrijdigheden van officiële zij Je l;unnen gelaakt en vermeden wor
den. Bovendien richt het N.C.O.S. zich rochtstreeks tot de basis van

de Derde Wereld, waar het staatsbeleid bijna uitsluitend aan de top
wordt-gevoerd.

Het N.C.O.S, staat open voor iedereen die met de Derde Wereld
begaan is, ongeacht de achtergrond^ of do strokKing waartoe hij behoort.
Tot de aang.esloten leden behoren ; !3roedöi"3.ijk Delen, Oxfam Wereldwin
kels, Vlaamse Federatie voor Jeugdhuizen, Sociclistische Solidariteit,
Katholieke.Jeugdraad, e.a.

Het beleid veronderstelt .een visie-op de Derde Wereld. Deze is
dóór het N.C.O.S. sinds jaren in de volgende drie .punten vervat ;

1. Geloof en vértrouwen in de eigen mogelijkheden var de ontwik
kelingslanden. Deze moeten zelf uitmaken waar ze naartoe willen, welke
weg haar ontwikkeling ze willen voljgen.

2. De voorrang wordt gegeven aan de verbetering van ce basisbehoef
ten, wat konkreet betekent ; voeding, kléding en.huisvesting. Daarom wordt
een Stimulans gegeven aan de landbouw en de "aangepaste" industrie. Net
dit laatste wordt niet bedoeld ; de bouw van kerncentrales of de vesti

ging van èen multinational.

3. Een rechtvaardige ekonomische verdeling tussen Nocrd en Zuid.

De konkrete wérking van het N.C.O.S. berust eveneens op drie punten:
.  1. Informatie. Via degelijke informatie kunnén we vat krijgen op

het Derde Wereld-probleem. Inzicht is een noodzakelijke voorwaarde om tot
inzet en aktie te kunnen overgaan.

2. Projekten. Jaarlijks wordt een lijst van weloverwogen projei^ten
'Opgesteld die via de geldinzameling gefinancierd worden.

3. Politiek. Door informatie en projekten wordt het Derde Wereld
vraagstuk niet opgelost. Het N.C.O.S. .is er zich terdege van bewust dat
alleen via politieke weg ingrijpende veranderingen kunnen plaatsvinden.

EN HET GELD ?

- De geldinzameling geschiedt voornamelijk langs drie wegen: omslagen,
verkoop van kaarten en stortingen. De 11.11.11.-aktie in Tervuren bracht
nu al 150.000 frank op, bijeengebracht door een spcnsorvoettocht.
- De gemeentelijke komitees kunnen zelf een projekt uitkiezen. Voor
het projekt van Kampenhout verwijzen we naar de omzendbrief.
- Alle cijfers worden achteraf openlijk in de kranten meegedeeld. Elke
gemeentelijke aktie krijgt een overzicht van de opbrengst.



- In de publlKaties van het N.C.O.S. kan de besteding van de sommen
voor de diverse projekten gevolgd worden. Alle initiatiefnemers worden
op de hoogte gebracht van de projekten waarvoor ze een bijdrage lever
den.

WERKEN ROND DERDE V€RELD, ENKELE SUGGESTIES

- Leo Leys, de verantwoordelijke animatie voor alles wat met 11.11.11.
in Vlaanderen te maken heeft, woont in onze gemeente. Brouwerijstraat
nummer 1. Val hem gerust eens lastig (liefst na de aktie; momenteel
heeft hij de handen meer dan vol). Neem best eerst telefonisch.kontakt
op ; privé : 016/65.60.14;werk : 02/218.31.67. A propos, lp de TK van
Januari 1981 verscheen een interview met hem^.

- Wie inzicht'Wil krijgen in de 11;. 11.11.-aktie en in het Derde We
reld-probleem, kan onmogelijk voorbij' aan het AKTIE....DOSSIER 1981 (ter!
inzage 'en-te bestellen in ons jeugdhuis) . . -

- Wie de Derde Wereld-aktualiteit van nabij wil volgen, kan zich
abonneren op het 14daags tijdschrift van het N.C.O.S., DE WERELD
MORGEN. 400 frank storten op PR 001-0956026-70; NCOS, Lakenstraat 76, •
1000-Brussel. Ook voor inlichtingen kun je op dit adres terecht.
Tel : 02/218.31.67.

yr
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DERDE WERELD - FILMAVOND

EEN MAALTIJD.
DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS VA

Heb jij je ook al eens afgevraagd wie die banaan voor jou geplukt
heeft ? Een onschuldige vraag, zo lijkt het, maar het antwoord op deze
en twee andere, gelijkaardige vragen leidt tot enkele onthutsende vast
stellingen, zoals in deze film getoond wordt.

Een man gaat op zoek naar de herkomst van zijn maaltijd : een blik
tonijn, een omelet en een banaan. Dp die manier komt hij met allerlei
personen in kontakt ; van de arbeider/ster;tot de direkteur. Gelei
delijk aan komt hij tot een inzicht hoe de wereldekónomie beheèrst
wordt en in welke mate het verschijnsel "uitbuiting" daarin optreedt.

Via beelden en interviews worden We gekonfronteerd met vele
problemen in onze relatie met de Derde Wereld : ondervoeding, lage lo
nen, schamele woon- en werkomstandigheden, vrouwen- en kinderarbeid,
werkloosheid, multinationals, ... Gok de positie van de Westerse ar
beider wordt uitgelicht.

De film toont aan dat onze betrekkingen met; de Derde Wereld-landen
in vele gevallen een vorm zijn van verkapt kolonialisme.
In het laatste deel Van de film komt .de regisseur tot de pijnlijke
bevinding dat ook hij doorheen het maken van een film meedoet aan het
instandhouden van de uitbuiting.

fj {///W
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DERDE WERELD-DEBAT : vrUdaR 6 november, na de film.
De film lijkt ons een interessant uitgangspunt om even dieper

in te gaan op enkele grote problemen van de Derde WereldtVoor de na
bespreking doen we een beroep op Leo Leys, hoofdverantwoordelijke van
de 11.11.11.-aktie, en op een gastspreker van Bevrijdingsfilms VZW, waa:
de film werd afgehuurd^.

VROUWELIJKE CHARME IS DE BESTE KOOPWAAR

Barbara is niet van plan om zich voor eeuwig als slons.te laten
doorgaan. Ze.houdt de lijn én de"konditie gaaf en ze wil zo gauw moge
lijk weg uit de dagelijkse sleur van haar huis- en keukenbedrijf. Die
bezigheid wordt haar trouwens niet in dank afgenomen. En als haar man
het dan evenmin lijkt te kunnen klaren in de tekstielzaak, wordt het
op een akkoord gegooid om de rollen gewoon om te keren. De man in de
keuken en de vrouw in de zaak. Zo simpel is dat.

Tot zover de: "revolutionaire" beginsituatie van het komische blij
spel "Ik ben het, liefje" van Jack Popplewell, vorige maand suksesvol
op de planken gebracht door Plagiaat. Iedere "feministe" moet zich
toen al vergenoegd hebben met de gedachte ; eindelijk es een stuk
waarin de vrouw de ware heldin is 1

-■x. HLÏ.
r wy ',\-x

I mÉMMÊk «-yi

Barbara is een geëmancipeerde vrouw. Niet van het holderdeboidÊ.rr
Dolle Mina-type, maar veeleer van het slag van de moderne zakenvrcuv; di •
naar sukses streeft, er vlotte relaties op na houdt en een hoog aanziC;
wenst te verwerven.
"Ik ben het, liefje" zou inderdaad midden in de roos van de vrouwenbe
weging zijn geweest, ware het niet dat het stuk voortdurend in bedekt:.-
termen te kennen geeft dat het vrouwelijke .."sukses" enkel en alleen lijk'
tot stand te komen via de bpezem en de benen. Aan deze vermakelijke gang
van zaken hebben wij persoonlijk het meeste deugd beleefd.

Het tekstiel blijft weliswaar hetzelfde bij man en vrouw, maar
de décolleté doet het blijkbaar beter dan -de das.



De zakenwereld wordt beheerst door de mannen. Ze zijn op mekaar
uitgekeken. Geen wonder dan dat een aantrekkelijke beleidsvrouw betere
zaken doet. Een dosis vrouwelijke charme kan wonderen verrichten in de
business.

Barbara is steeds vergezeld"van een zelfzekere rechterhand.' De man
blijft het brein. Zij is het lokaas,, hij de taktikus. Een onoverwinnelijke
tandem,; zolang hij niet vierkant draait.Is het je cok opgevallen dat er
inhet' stuk met.geen enkei woöfd over. de veronderstelde "intelligentie"
of vakbekwaamheid vah de dame gerept wordt ? Hoe gezwind ze ook haar man
staat, ze wordt zonder enig omzien van de keuken in dé zaak geparachu
teerd, waar haar lijfelijke présence de rest doet en het verkoopcijfer
opdrijft.

uiteindelijk komen zowel de:mannen als de vrouwen er in het stuk vrij
bekakt van af. De eersten letterlijk, want wat éven een paradijselijke
vrijgèzellendroom bleek té zijn, eindigt met kakdoeken.
De vrouwen gaan werken,; eentje maakt zelfs furore als politieagente,
maar hoe zé zich ook draaien of keren, hun boezem blijft een visite
kaartje waar je niet naast kunt kijken. Öf zoals Toon Hermans het in
een gedicht zegt ; "- ze is uitzonderlijk lichamelijk/ ze weet ook
zelf - dat ze niet minder en niet méér is/ zoals een lekk're peer -

gewoon een lekk're peer is. "

Hark.

NOVEMBERSPRÜITJES. VOOR ELK.VAN HEN EEN BOEKET VALLENDE HERFSTBLADEREN.
oooooooooooooooooo

1/11 : INGRID Jellasics

2/11 : INGRID Bomers

6/11 : HERMAN Schellekens

20/11 : HGNICA Goolaerts

29/11 : DENIS Verstraeten

30/11 ; HELGA Jellasics
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ZONDAG 8 NOVEMBER - 19u3ü : FILM :

,  MONTY PYTHON AND THE HOLY GRAIL (Voor wie gek nog niet gek
genoeg Ié !•)

Eén van de eerste grote figuren van Engeland waS;.ongetwijfeld
koning Arthur. Hij werd; bijgestaan door een topklasse van ridders, de
helden van de Ronde Tafel. Dé meest geliefkoosde bezigheid van de rid
ders bestond, erin om de Heilige Graal, een kostbaar voorwerp, op te
sporen en naar het hof te brengen.
Deze legendarische zoektocht .wordt nu overgedaan door het Monty Python
team, een gezelschap dat de lachspieren in Engeland weer in werking
heeft gezet;. NaastrWpody Allen.en Mei Brooks zijn ze de topvertegenwoor-
digers van de moderne .komiek.

Van de eerste beelden af is het onophoudelijk lachen geblazen.
Alles wordt onderste boven gehaald, taboes worden overschreden, de ge
schiedenis wordt omvergelachen, niets blijft overeind.
"Monty Python and The Holy Grail", een knettergek lachspektakel !
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- WAT li "5 VOGR 12" ? Het Kohscante uur in de Wetstraat) daarom wil ■.:
de regering de klok ook altijd ̂ dntêrul^zetten» '-r'-y

- WAAROM HEBBEN HOLLANDERS ZO'K'^'^OTE NEUS ? Lucht is overal gratis.
- Een broekventje gaat .naar Pari:s. Men beveelt hem aan • • •
"oui, pui" te zeggen.VAiles gaat goed tot hij een bokser tegenk
die vraagt o.i' hij een góed pak rammel moet hebben.. iaaaon
Hij terug: naar huis. NU.raad msn h^.aan om steeds non,'rton ■■
Alles gaat weer goed tot hij cie bokser tegenkomt die nu vraa * . . i :>
"Wel, jong,., hebt ge ef nog ni^et genoeg..gehad ?

- den Hollandse winkielier liet op sterven. Hij vraa|t: ■•Waar^
vrouw?" "Hier, Albert, rechts van u." "En mijn zoon. a laat-
eind. vader." "En mijn dochter?" "LinKs van u, - .
ste Krachten richt hij zich op en roept uit. : "En wie staat
verdorie in de winkel?" " ' ■.

- Een Hollander Kómt:met zijn Kleine naar Deurhe voor een. luchtdpqp.
Hij staat te pingelen voor de prijs. Door zijn gezever wor ' ■ .P_'. .
zenuwachtig en uiteindelijK spraKen ze af dat als de Hollanderzijn zoof); één KiK laten, de trip^gratis is, anders, betaalt hij de,volle .
Instijgen pp en de pi,lopt haait, .alle aKrobatentoeren
De Hollander geeft geen- Kik, Als ze terug op ide ,, _nón-
gaat de pilóbt. hem proficiat wen pen. ".JSv» hij, oen
tje eruit viel,, toen was het toch wel ëven moeilijk om te zwijge .
- Hoe kan je zien dat een Belg stervende is ? Als hij zijn ;.zjaKje. frie
ten niet meer kan vasthouden. . • : . .kk".
Hoe kan je zien dat ..een Hollander stervende is ? Als hij-het zakje
meer opraapt.



^ J Tolkpns als dB nosxesö xunu

- Een priester zit in j"®|i"drinken, vraagt hij naar de hoogte,
komt om te vragen ° J. hij telkens een whisky, ma
Op 3000, 50000 en ^000 meter ne ^gggn „ijn
10.000 meter zegt hij . Neen,
baas. Liever niets."

- MOP VAN DE WftAND .

Twee kannibalen zitten ®®g n!"^Zegt de andere •. "Wel, eet dan
mijn schoonmoeder niet uitstaan, zeg
alleen uw salade op."

(Met danK aan Erwin Bosmans)

r^fTOQ^•p1d en eebloemleesd door Danny.TERZIJDE werd samengesteld en g

s™„„Rsu» . »=T*™2« -
. ZW6P JI§feiliSi""l=ï92i=li-=S9i2i§==========
==—= = uitsteKende grasmat. Tegenstan

.i FC

HBt raimBWB van bij ..BSds gosd
defensie. Oit speelde kombinaties tot in het mii^^en-
georaganiseerd FC Inonzent j • :^^^Qiges/aar zorgen. Een vlucht
vald, de j;®^®^r'^nhoudbaar. Even later moest André uit zi.n
schot was voor onze keeper onnuu _
doel. Een ongedekte speler stra

dB ....«B n.m ging =-"'raS*';«'BS"»:»Stó*5?Srn".F-.anrlddrBna v.MBdlgjn !,»«. .=" «
schop enKele,mooie aoéd haalbaar, maar in het slot
ïï;ir;.;4s.^s'jri;s r» -v """
Voor Tonzent speelden Herman, Johhy en
en Etienne; Midden : Pol, ̂ ^atrlc^ «•
Willy.

zaterdag 5 OECbnBEK - 20 UUR 1 SINIEKKLMAoFÜIE HE. .uuM,.rTREOEN vAN

Flink wat Leuvense groepen ^ggiglgchrpopm^^^ Zeg moi.i
bijdrage selevertt^tot de_doorbrap g Band, Gerrit-éhd the Hattric^u
Big Bill, Rick Tubbax, Jhc Boxoars, ir p^^^
en anderen de popscène in lichtelaa g . • = j mq

Een groep die ook^etUuvense_^P^^^ •
rerafSrjnrfan Tonzent gW 7^1^-: «'en kwam entoesiast terug met slechts één wooro „ „„treden in

Tonzer ?P Xorigirg ^ ;
december. Schoentje klaarzetten

Tussen haakjes, de gggtgigHebben^'^b^^ zfdoor op_
geniepigerd. Dat "1^== fol- 'rs ...) steeds een paar gymschoentjes
hun reklamematériaal 'f gieohts de tweede betekenis yan hey
„f te beelden- Oe gympjes zijn eohtv. slechtsaf te beelden,
woord. Die gluiperds l



„ZAIERDAG_14^|N_Z0N0AG_15^M^^ : öSliïöiiy5§= ^ ^

WAARHEEN MET DE VRIJE TIJD ? .VELEN" HEBBEN ÉR NOG STEEDS DE GOUDEN RMD QP
GEVONDEN : EEN TWEEDE LIEFDE* EEN HOBBY; EN WAAROM NIÉT. ? : '

Op zatsrdag 14 en zondag 15 november loopt in ons.jeugdhuis een
hobby~beursi Het.idee groeide omdat enkele mensen graag met hun hobby
naar buiten wilden treden. Wé pikten er gretig op in en we togen bij
onze buren Hdp zoek naar allerlei bezigheden die de. vrije uurtjes in
beslag nemen.

Hoewel er hier en daar riog enkele mensen een stokpaardje berijden,
hebben we het sterke vermoeden dat de.hobby-koortsCeen.goedaardige ziek
te) danig is afgezwakt. De mèesten hebben-zich weï al dan niet aktief
in een of andere vereniging ingeschakeld, maar daarbuiten is een angst
aanjagende vervlakking ingetreden. Het komt ons voor dat van het ruime
overschot aan vrije tijd niet op een evenredige manier gebruik wordt
gemaakt om zich aan^eeh. zinvolle vrijetijdsbesteding te wijden.
Simpel voorgesteld,.'kunnen we de volgende ontwikkeling waarnemen ;
vroeger had men weinig vrije tijd, maar men maakte er goed gebruik
vanj nu heeft men vrije tijd te over en we stellen een ongeuite afkeer
vast om er iets mee aan"te vangen. Een hobby, een gezonde liefhebberij,
om het even welke, al dan niet in verenigingsverband uitgeoe-Fend, lijkt
ons nog steeds een goede remedie om de vervlakking van de vrije tijd
tegen te gaan.

EEN SAPPIG PROGRAMMA. KOM EENS PROEVEN - .

Uiteraard hebben we de TENTOONSTELLING zelf. We willen ér geen. dooie
bedoenin.g van maken en daarom zullen alle hobby-isten ter plekke hun
hobby uitoefenen. • .

Op zondag Krijgen we een stevige brok ANIMATIE : talkshow, muzikale
optredens, pannekoeken, ... >'

EEN GREEP UIT HET AANBOD :

-ZEEFDRUK : Onder leiding van Daniël worden zelfgemaakte wenskaarten ge
drukt (de eindejaarsfeesten wenken). We stellen öok een affiche samen.
- C.B. : Eén van de best uitgeruste CB-^installaties van Kampenhout wordt
naar Tonzent .gehaald. CB, een moderne hobby die in is. Wie weet mag je
zelf eens achter de "mike" kruipen.

- SCHILDEREN : Ontdek een nieuwe schildertechniek.. Door middel van haar
fijn spuitwerk worden knappe resultaten verkregen.

EN VERDER : Kampenhout vóór en na de hoogspanning / Knutselen met het .*
Jeugdatelier (zaterdagvoormiddag) / Erwin verzamelt bierkaarten / Het
nieuwe Chiro-heem in aanmaak / Bob bedacht zelf een speelgoed dat aan
geen enkele leeftijd gebonden is / Taartjes bakken (en nadien opeten) /
Antiek verzamelen / Een modeIgebouwdé boot waar^2 jaar vrije tijd in
kroop / En nog veel meer..

OPENINGSUREN ; ZATERDAG VAN 9u3C TOT 19, uur
ZONDAG VAN l0u3D TOT 23 uur

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM !



ZONDAG 22 NOVEMBER - ..1.9 . UUR .{l;-:, FILM- r-- : -r-

DE NIEUWE : K I N G K O N G( EEN MONSTERACHTIG AVONTUUR..".)

Het 'dreigend oiieteKort zet de Amerikaanse maatschappij Petrox' aan
om zelf nieuwe oliebronnen op te sporen. Hun tocht naar het afgelegen
eiland op .de Stille Cceaan wordt het begin van een reeks spannende,
avonturen Het gezelschap krijgt namelijk af-^te rekenen 'met een reus
achtige aap, de gevreesde KING KÜNG.

De oorspronkelijke versie van 1933 staat op de lijst van dé
klassiekers. King Kong II, de film die we gaan bekijken, brengt het
oude gegeven aap in een nieuw verhaal met enkele moderne toetsend
King. Kong.'II kwam uit in 1976. Hij werd .gemaakt-door Jóhn-Guillermin,
ons bekend yan de film "The Towering inferno".

pe pers aan het woord ; . • ' .
-  "(...leen sukses van formaat (...), dat respect eii bewondering afdwingt."

"(...)een monument en een synthese!... )van de Amerikaanse rampenfilm.,
(Dirk Lauwaert) ; . , ■

- "King Kong is dus springlevend en zorgt voor een paar. uur heerlijke
ontspanning." (RAF, in De Standaard)

GEACHTE- FILMLIEFHEBBERS^ AANDACHT ! DIT IS KING KDNG SPEAKING;.

rfe.
-SEE-\YO

STARTS AT SEVEN C'CLOCK. -

U -LATER BRCTHERS AND SÏS- -
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- De BRT blijft maar komische programma's maken. Ter vervanging --

van de Urbanus-strip kunnen we telkens na de eerste nieux'isuitzen-

ding genieten van "het verkiezeingsprogramma". Zondag 8 november

zullen we weten welke partij- het meest komisch overkwam in de huis

kamer. "

- "Wie na het bolletjes kleuren met een hongerige maag zit, kan " ""

afzakken naar het Park van Reist-waar.eepeétdag plaatsvindt ten' '•

voordele van de schilderwerken in de St. Jozé-^-^skerk. Open van 11u30

tot 14 uur en van I6 uur. tot 20 uur. Smakelijk !

- Het weekend van 6 tot 8 november, is.druk bezet. aktië,3

verkiez ingen, eetdag, film in Tonzent. Tijl-toneèlgróep Büken voert

zijn eerste jeugdtoneeIvoorstelling op. Het wordt VPoesekater", het

is wa,rm aanbevolen en de voorstelling heeft plaats in de zaal Vèr-

sonnen, Rijgelstraat 1, Buken. Zaterdag 7 november om 20 uur en zon

dag om 19uuro ' ■"■ ■ ■

In het RlVB-gèbouw aa.ri'de •Tiend.eschu'urstraat loopt op-zaterdag 7
P i... J -

zondag 8 november een boekenbeurs, "Het andeire boek". Open-za-terclag
van 15 tot 20 uur en zondag van 10 tOt 18 uur.• Beperkt aanbod^'voor
een groot deel eenzijdig georiënteerd. Het gedeelte waarin vrij neu

trale kritische lektuur wordt voorgesteld, lijkt ons het meest interes

sant. Best leuk om eens binnen te wippen.

- Op za-terdag 10 oktober zette ons a.ller Krisje Maes de grote stap

a-an de zijde van Mare Heyndrickx. Haar naam staat met sierletters

geschreven in het gouden Tonzentboek. Zij was echt een van de onzen

en dat zal ze altijd blijven. Proficiat !

- Op vrijdag 27 november speelt PLAGIAAT drie eenakters in Tonzent.

We kijken vol spanning uit naar het werk van Renaat en de zijnen.

- Da.vid Houtput (ex-Calendula en Tonzentmedewerker) wordt ingelijfd
bij de lokale radio MOETOEN". "Ochtendglorie" met David uit Kampen

hout, elke morgen van 7 "tot 9 uur. Begin de morgen goed, met

Dave zit je goed.

- Zaterdag 14 november 20 uur Zaal Pax ; eerste Chiro-fuuf.
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KALENDER NOVEI@ER

ZONDAG 1 14 uur KIFTKA "Peter Elliott en de draeJc"

19 "uur Instuif (Mark)

VRIJDAG 6 20 uur DERDE WERETrD BEVRIJDINGSFILM "De ontstaansgeschie
denis van een maaltijd", gevolgd door een nabespreking,

ZATERDAG 7 19 ̂ nr Dansinstuif (Danny)

ZONDAG 8 Voormiddag 11,11,11 .-aktie. Namiddag 15 uur OPEN VERGADERIITG

■  19u30 . PILK "MONTY PYTHON AND THE HOLY GRAIL"

ZATERDAG I4 EN ZONDAG I5 NOVEMBER HOBBY-BEURS

Zaterdag van 91^30 tot 19 uur, *s Avonds gesloten (Chiro-fuif)
Zondag van 10u30 tot 23 uur

ALLEN HIERHEEN !!!

ZATERDAG 21 Dansinstuif (Dave en Martine) Vanaf 19 uur,

ZONDAG 22 I4 uur KIFIKA "WITTE BIM, ZWARTOOR"
19 uur- ! FILM "KING KONG"

VRIJDAG 27 20 uur TONEELAVOND met PLAGIAAT (Drie eenakters)

ZATERDAG 28. 19 uur FUIF !!! GRATIS TOEGANG
(diskobar phoenix)

ZONDAG 29 19 nur Rustige instuif (Mark en Magda)


