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CeacI'

Er iB veel veranderd ainda V.T.M. het Vlaaaae ■ediaialle
publiek heeft overbpoeld an Ingapalud. Dua aat daehtan Jullie?
Nu de B.R.T. paa haar haratructurarlngaplan haaft bakand-
genaakt kon JH Toncant toch nlat achtarbllJvan, tag nu lalfl
Dapper bealoten va dan ook dasa vakantla da Raad van Bahaer
om te voraen. De coaerulttocht van onaa vroegere vooralttar
Johan Cooaeaana bracht dan ook haal wat baaloaaaringan aat
slch aea.
Va hebben onaself avanwal niet voorganoaen aat paplaraa voor-
naaene naar Jullie toe ta koaan an lakker nlata ta varanderen.
In detail treden rond da nieuw ganowen richtingen wil Ik nu
nog niet doen, aaar een paar alulertlpjaa kunnen altijd.
Baalaldae la dat wanneer wa dan toch aan nieuwe bladcljda
aoeten oaalaan, we het beter goed doen. Ma laven nu nietwaar
en dua gaan we neer de anlaatlatoar op aoeten gaan. Heen, geen
"Tien oa te alen ", aaar ^avarlearda auslek an fllaa sullen
toch wal neer op onse afflchaa aoeten prijken.
Ben beproevende taak voor het Jaugdhula worden wellicht de
voralngeavondan. In lader geval doen wa aan aantal thaaa*a
over. Het prograaaa kan Je talkano varnaaan vla da Tonsent-
krant. Kon eena lulataran wat dasa gaataprakara ta seggen
hebben.
Ondertussen la er raeda heel wat gebeurd In het Jaugdhula.
De volgende pagina's sullen Ja hiervan overtuigen. KI dasa
activiteiten sljn da voorbode van wat ar allaaaal nog konen
sal. We slJn onse aeaaan nog aaar paa aan het alljpan.
Zo, en dan la het nu weer tijd voor het Rad van Fortuin, de
Vlaaaae Sound Mis en andara VTN-elubJea. Allaah wil Ik Jullie
vragen oa eena binnen ta springen. Ha hebban toch betere
prograaaa'a dan alle VTN'ara blJ alkaar.
Verder wena Ik Jullie allen nog verder vaal laaaganotl

Ton Nartena.



DE KERNLEDEN
Het voorstellen van de brave bonkten die dit jaar weer zo dom

•h vooral zo goed zijn geweest in de val van het kernlid

maatschap te trappen, is een delicate zaak aangezien we dit

jaar maar liefst een bonte mengeling van zestien persoon

lijkheden de kern - het parlement van ons jeugdhuis, jazeker!-

met bun aanwezigheid pogen te vereren ( met nadruk op pogen).

Hier volgt de openbaring hunner zielen i

^^^tef^ t Hij gaat steeds met de haren golvend in de wind,
recht door zee. Wat zijn afspraken betreft, is hij zo betrouw

baar als de aanwezigheid van een boekenkast in een biblio

theek.

Stef is opgebouwd uit poeëmen en ganzeveren, een levende

dichttundel. Hij is alleen maar uit zijn eeuwig goede humeur

te ontzetten door de stoutmoudige bewering dat " The Smiths

geen goeie groep zijn » Stefaan, Stefaantje, het weze zo !

^^ei^i Het mag nu al een cliché geworden zijn. Rein is de
kunstenaar van JHTi Onze Lieve Heer heeft deze jongen rijke

lijk begenadigd met grafische vaardigheden.

Hij had liever zijn jeugd in de frivole jaren 50 doorgebracht
aan de zijde van James Oean, maar dan had hij de vader kunnen

zijn van Stef die op dit moment nog steeds zijn broer is.
Rein, in het donker is er geen kunst I

Onze Horaal-Pilosoof. Hij heeft blond haar, blauwe

ogen en is bijna één meter tachtig. Bovendien nog steeds
vrijgezel. Dames, waar wachten jullie op?

Bert is steeds objectief en praat steeds genuanceerd. Soms
'laat hij zich te buiten gaan aan intellectueel gezwets.
Gelukkig vertoeft hij zeer regelmatig tussen onB( het populus
vulgaris ) zodat hij terug met zijn pootjes op aarde terug
valt. Hij zet zich dan ook - op zijn wijze - met succes in
vcx>r het Jeugdhuis.

leven van deze al wat rijpere jongeheer heeft een

grote wending gekregen door het dragen van een bril, die hem

enige intelligentie meegeeft. Mede hierdoor is hij tot hoofd-



Uit sympathie

Café Feestzaal

DE BEIAARD
Rustdag maandag

DORPSSTRAAT 16 - 3090 KAMPENHOUT
Tel.016/65.11.27

Open alle dagen vanaf 11.30

Frituur

De Beiaard

HUIS VANDERMEIREN
Kampenfiout-Dorp
Tel.016/65.50.28

' Dameskleedjes, rokken & bloezen
' HerenpulI's, hemden & dassen
' Kinderbroeken, pull's, rokjes & kleedjes
' Gordijnen & overgordijnen

5% Korting voor grote gezinnen
Maandag gesloten



GARAGE • CARROSSERIE • BANDENCENTRALE

BOGHEMANS .v.
KRUISSTRAAT 12 - 3DS2 NEDEROKKERZEEL
TEL. (016] 655752- [Ol 6] 85 BB 26 - FAX (016)6514 76

TOYOTA
dealer



verantwoordelijke gepromoveerd. Aikohol kan nu niet meer,
denk daaraan !

^J<aMeei^ i we mogen haar vanaf dit jaar " The First Lady -
van «Tonzent noemen wegene haar relatie met de nieuwe hoofd
verantwoordelijke. Ook met haar moeten we recht door zoe,
anders klimt zij onmiskenbaar in de gordijnen. laaers hoé
langer een kern duurt, hoe slechter het humeur van Katleen
wordt. Toch krijgen we haar stiekem altijd weer aan het
lachen, hihi f En als we dat niet kunnen zetten we Blondie
op.

:;_grie^« kie nog nooit door één of andere flauwe grap van
dit persoon van z'n stuk is gebracht moge het nu zeggen.
Toch kunnen we hem niet missen want wie wil er niet zijn
straffe verhalen horen, verhalen dia hij zelfs tot honderden
malen toe vertelt en er dan nog altijd zelf afschuwelijk
hard om lacht. Gelukkig is hij altijd zeer hulpvaardig!
Hij blijft altijd tot de laatste ( ook voor het kuisen.waar
bij hij de vuilste plekken van ons jeugdhuis niet schuwt!
al dan niet in slaap gevallen. Voor de rest is deze Jonge
man gezond van geest en ledematen. In die zin is hij een
onmisbare hulpbron voor het JH.

;,_E^^iEl8 heeft leren tellen en rekenen en doet nu hopelijk
met de grootste zorg het kasbeheer van het Jeugdhuis, zij
sluit eveneens onze handelsbetrekkingen met de brouwers af.
die van heinde ende verre naar haar komen toegestroomd om
te worden overweldigd door haar zeer grote bestellingen en
charmes. Je kan Els leren kennen door met haar te praten en
hieruit je conclusies te trekken. Het is zeker de moeite
waard.

'  • »*et als zijn naamgenoot Guy Verhofstadt denkt Stijn
na over de politiek. Stijn lost zijn moeilijkheden evenwel
op met betogingen. Guy met besparingen. Stijn zijn haardos
is weer in volle bloei alsook zijn baardje, zodat menige
personen naar deze rijzige figuur opkijken, waaraan hij dan
onmiddellijk een aalmoes vraagt om hiermee in het jeugdhuis
een degustatie te bekomen. Hij poogt er niet sympathiek uit
te zien, maar is het eigenlijk wel. Hij zal ons dit jaar



Iil/tifl*' **n Ki'niii.s (|i'vi'ri vmii uI Ii* '.tii'i.ili- v i nkki-n.

wc ons hocilcn voor /i jri pieken !

- M.i I k : Niciiw liliN-il uil Mcihclcii. Mcl /cd «Ir ukken licdl

<)ccn cichcimcn meer vooi hem. Als i|i.il leiis /.il h i j ons «i.in

ook terlinisc-h bisiel e i ilen hierhi j.

W.il «leze jnncien ««eriliT «li- h.iri-n len bi-rcie z.il «loen ri |/«'n.

zijn «ii« ktim(*r- i'n iindiTi* pl«inl4'n «lie ons iisuelliu i .s sieiisi.

M«irk hi»i*ft dit J.uir n.imeli jk de ttiak ciekrerpui di'ze in li>vi-n

Ie houden, :iub.slr«il tiehruiken H.irk, Ki (k m.uir n.i.ir ol i |n zi |n

h.i.ir !

j|_Koen^jr. { de T v.in Tr.ippenier.s ): Deze kn.uip k.in je niids

nu'iT wijsmaken. Ikior zi jn ervar inqen «liss levens i-n zi |n tal

loze be li'ven i ssen in hi't Jll is hi j één van dii» soort «lii- liid

al hel lanc|Sl heeft uitqehoiirlen in «Ie kern.

Hij l}i'Si-hikt ovor een weiniri orqani.siit ieverinorien en hoiell

zich sLe«?d.s br-ziq met hot orqanisett>n van lu-n info.ivon<l.

.lAI', Milac zi jn hom ni«>t vreemil. Mij weel tenminste wat «lie

.1 r kor t i nqi-n bi'tokenon.

-  l.iovr-n T. i Deze jonqerrr broiT v.in Koi>n T. ( T van Tiapp<>-

nier.s ) tM-srhikt over w.it minrler i'rvarinq «lan zi jn voor-

q.inqor in hel qosl.icht «Ier Tr.ippeniers. Nielti-min wordt «li-zi-

man wilil wanneer hi?t ovei pr i nl pl .11 en , [lol i-nt iemet er.s en

punt spots qaal . Mij weet hoe ei'n loo|ilii-hl werkt r'n hoi' «l«'

bastonen de luidsprokors moeten ontvlieden. Mi j is wis en

waaraehtiq ons technisch manusje van alles.

- Minui : Dorir Ie doen alsof hi j qet rouwil is en nu al onder

lil' sloef lii|t, hei'f t «leze nieuweliriq noq (|een zwari' l*'mer 1

kinqen 11 i I qespr okirn op di» kernverqader i iii|. W.inneer hi 1 i'chler

op een luif m^iq tapjïcn - en ilus ook drinken - d.in heeft hi |

heel w.it mindei wei| v.in de hondstrouwe ei hl qenoot . Mij heelt

ook noq een brm-r m.i.ir deze dient enkel om qeld aan hem te

leni'n.

^lloen^^ ( s. van Somi'rs ) 1 M i el t eijen.st atinde de bl i |moe-
diqe tiehlernaam van di'Zi» vroeqr i jjie kiia.ip l i jkt zi jn qemoed

meer OJI de winter «ils lii j door ernsl if|e ove r wer| i ni|en i|epl,i,ii|d

wordt, tlelukkiit komt dit ni.uii z.elden voor bi j deze )ont|i*nian

die 1 ielit voet iq dom het leven |i|.ii'ht Ie ipiaii. ^'et als zipi

tioiiwe kompaan [.ieven i i. hi j qek op Ie di-ieobai, het l iihtoniel

en de pla.lt jes. Ml J weel lllillieis al l.lllq hoe je zonder oill|e~

lukken deze .linqeli k.in iH'ieiken. Velen niet :
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SPECIAALZAAK

TRAITEUR

LiesBeth & 9-[u6ert
STATIONSSTRAAT 16 A - 3090 KAMPENHOUT

TEL.: 016 65 74 95

OPEN ALLE DAGEN VAN 8 u 30 TOT 12 u 30
VAN 13u30 TOT 19 u

ZATERDAG TOT 18u

ZONDAG VAN 8 u TOT 12 u 30
GESLOTEN OP MAANDAG

- KOUDE EINF OVENKLARE SCHOTELS

AMBACHTELIJKE VLEESWAREN

- KAZEN : MEER DAN 70 SOORTEN IN VOORRAAD

- UNIEK VOEDINGASSORTIMENT

- KIP AAN 'T SPIT TIJDENS HET WEEKEINDE

- DIVERSE EIGENBEREIDE SALADES EN SPECIALITEITEN



j^JJouter • Als de benjamin van de kernleden, net weggelopen
onder- moeders beschermende rokken en onderrokken, heeft deze

jeugdige spruit zich al aan enkele stapjes en misstapjes in

het leven gewaagd. Alles wat hij doet, doet hij ritmisch,

behalve dansen, en zingen doet hij vals. Hij draait af en

toe graag een plaatje wanneer de omstandigheden hem dit toe

laten. Wanneer het dan toch de spuigaten met hem uitloopt

is er nog altijd de beschermende hand en vermanende vinger

van zijn oudere broer Bert.

^^^ennjj^j Deze levendige guit wordt ook wel eens Porto Benny
of beter Elvis Porto Benny genoemd ( EPB ). Dit wegens zijn

voorliefde voor deze lekkere frisdrank waarvoor hij alles doet,

meestal 60 fr. betalen. Een dame achter de toog noemt hij een

" baarmoeder **. Deze jongeman blijkt ook over enkele culinaire

vaardigheden te beschikken en heeft ons hiervan al enkele

staaltjes gegeven, later misschien " tabasco Benny " ?

^^ie^t Piet, de broer van Ruud, is gedoemd om een legende
te worden in het JH. Wie heeft deze blonde prins nog niet

gezien ? Zijn charme en vriendelijkheid moeten zijn gebrek

voor organisatie soms wat wegstoppen, maar aan initiatief

ontbreekt het deze jongeman zeker niet. Kenmerkend is ook

zijn haat - vriendschapsverhouding met Els. Piet 'don't be

cruel*, maar zing dit a.j.b. niet!

Hiermee zij de vaste krachten van het JH er allemaal eens

doorgedraaid. Als U hen dit jaar ziet, spreek hen wat moed in

of nog beter betaal hen eens een dikke stevige pint, want

zij voelen zich als schapen die ter slachtbank geleid worden.

Dank U bij voorbaat.

Hoe scripsit.

Piet.

✩
JEUGDHUIS T0H2BHT PülPT OP 29 SEPTEWBER 1990

VVK 40 KASSA 49

BE yilERE , vanaf 20a.



D WIST NATUURLIJK ALLAHO.OP U WIST NOG NIBT.KAAR DAR WBST U HET NU,

DAT KANFENHOUT EEN JEUGDHUIS BEZIT.EN ALS U DITWIST ,0P NU PAS WEET,

RIST U,OP WEET U HU,DAT DAAR RBGEUIATIG WEL «T EEN EN 'T ANDER

GEORGANISEERD WORDT.EN WIST,AHA,U REEDS DAT U ZELP HET UW EIGENSTE

IK KAN DEBLNEHEN AAN DEZE ACTIVITEITEN,JAZELP3 ACTIEP LID OP KERNLID

WORDEN TAN UW PLAATSELIJKE JEUGDHUIST

HAAR ENPIB,DE SCHOENHAKBR ZAL BIJ Z'N LEEST BLIJVEN EN U VERTELLEN

HAAR HET IN DEZE RUBRIEK ALLBHAAL OH DRAAIT t

IN dece RUBRIEK DRAAIT HET ALLBHAAL OH DE ACTIVITEITEN VAN JEUGDHUIS

TONZENT. O.K. ONDERGETEKENDE IS VAN PLAH U HET KOHEMDE WERKJAAR IN

KRANTJE EEN KLEINE EVALUATIE TE GEVEN VAN DE GEPASSEERDE

ACTIVITEITEN.NEEH DIT ECHTER VOORAL NIET TE ERNSTIG WANT WIJ ZIJN

NAKBLIJK NIET VIES VAN ENIGE KOLDER.BEGRIJPELIJK WANT,LET*S PACE IT,

WIE HEBPT ER HU BOODSCHAP AAN EEN SAAIE,PORHELE BESPREKING IN ONVER

VALSTE ADJUHKT-XLERKEN-BOEKHOUDBRS-STIJL,NIEHAHD TOCH 7

DE EERSTE APLEVERING VAN DEZE RUBRIEK ZAL VOLLEDIG GEWIJD ZIJN AAN

ONZE PANTASTISOHB JEUaDVEERTIBHDAAGSE,DS TOPPIR DER TOHZBNT-ACTIVI-
TEITEN EN DE AFSLUITER VAN EEN MOOI WERKJAAR.

WELAAN DAN |

10-8-90 ffltATIS PUIP HET GRATIS VAT

ENIGE LIEFDADIGHEID ALS OPENING VAN DE JEUGDVEERTIBNDAAGSE

HISSTAAT NIET,VOLLEDIG AKKOORD,HAAR WAT WE DIT JAAR WEER PRESTEERDEN

SLOEG ALLES.EEN GRATIS PUIP DICLUSIEP GRATIS DRANK IN DEZE TIJDEN

VOL PINANCIELB KOHHBR EN KWEL KAN TELLEN.HET AANTAL AANWEZIGEN

WAS ECHTER NIET TE TELLEN.HEB DANK VOOR UW TALRIJKE OPKOHST.

s



Gemeentekrediet

Gemeentekrediet
van België NV

Agentschap Kampenhout

Guido Verhelst • Van Beethovenlaan 2 - 3090 Kampenhout - Tel. (016) 65 76 67
Elke dag van 9 tot 12u. 30. Dinsdag en donderdag van 14 u. 30 tot 16 u. en van 17 tot 18u. 30.

Woensdag van 14 u. 30 tot 16 u. Zaterdag van 9 tot 12 u.



Tank bij mij
Esso Euro Loodvrij
met 3 jaar garantie.

Een unieke service!
ff

Want als u bij mij Esso Euro Loodvrij tankt,
dan krijfft u daar een veilige, schriftelijke ga
rantie bij. Twijfel geen moment: voortaan kiest
u Esso Euro Loodvrij. Das dubbel zeker.

Esso,prec[sie-produkten voor betere prestaties.

V

ESSO SELF-SERVICE VAN ASSCHE
Leuwensesteenweg 26 — 3090 Kampenhout
Tel: 016/603539
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1 t-e-90 CASmO-ATOTO

TEM COMPBNSATIB VAK DB BAHMIIARTIOB TOESTAItDBII TAM TORIOB ACTITITBIT
DEZE DBCADBHTE UITSPATTIMO BH DITMAAL KOM UW OELD HIBT IM UW ZAK

BLIJTEM ZITTBM. UBLEBP ECHTER WAARDIG EN SPEELDE ZO RATIOMEBL

ltOOBLIJK,r*ESTIE VAM MIET TE VEEL TB TP.RLIEZBR. OMZB STSTBKBM ECHTER

WAREH OP EER DERGELIJKE IETWAT TERUOKOUDENDE ATTITUDE TOORZIEM EM

COWrEMSEBRDEM OW,WELISWAAR TERECHTE,BE7RBESDHEID TOOR ZWARE

PIMARCIELE VEHLIEZEM.
WAT DEZE OHHBILSrELLEMDE WOORDEM WEL KOGBH BETEKEMEM MOET IEDER

VOOR ZICH ÜITMAKÈM,KAAH WIJ LACHEM I» HET VUISTJE.

12-6-90 HIMl-TOETBAL

DAT VOETBAL OMS BIET VREEMD IS BEWEES OMZE TOMZERT-UMI-TOETBAL-PLOEG

MET EEM GLANSRIJKE OTERWIMHIHa TEGEN DE EL TORO BOTS TAM DE

PLAATSELIJKE SurPORTERSCLUB TAM EEN BRUSSELSE WERELDPLOBO.

U MOET HET MIJ VERGEVEN,DB EXACTE CIJFERS TAM OMZB TICTORIB EER IK

HELAAS VEHGBTEM,MAAR WAT IK WEL AL RAM TERTELLBM IS DAT DB EL TORO

BOYS EEM VRUCHTELOZE POGING TOT RETARCHB ZULLEN OMDERMEKEM.

StJUPPEL BS in DE ACTIVITEITEMKALEHBBH HIEROMDER TOOR DE RIGHT TIME

AND PLACE.

14-8-90 SAMORIA-ATDMD

OUDERS IR HET JEUGDHUIS IS EEM TRIJ ONGEWONE ZAAK. TAHUAAR DIT

INITIATIEF OM DE OUDERS EEN DBBTJE VERTROUWD TE RAKEN MET DE PLAATS

WAAR HUM KROOST DB EERSTE SCHUCHTERE PASJES IM HET UITGAMGSLETEM

ZET. JEUGDHUIS TONZENT f

VOOR DE UITZOHOERLIJKE GELEGENHEID WERD DB INSTUIF EENS DEGELIJK

ONTSMET BS PASTEN WE GENRE EM VOLUME TAN MUZIEK AAH,KWESTIB TAN EEN
GOEDE IMDRUK TE MAKEN. DEZE.ZEO RAAR IRGRIJrERDE,AANPASSINOBM

HADDEN RESULTAAT BOVEN TERWACHTIMG. TALRIJKE OUDERS REAGEERDEN OP

DE SCHRIFTELIJKE UITNODIGING ZODAT DE GEMIDDELDE LEEFTIJD TAM DB

BEZOEKERS IN ONS JEUGDHUIS TOOR HET EERST IM Z'M BESTAAM BOTEN DB

35 lag en ONZE VOORRAAD ZWARE STRBEKBIERKN HET KRITIEKE PUNT NADERDE.

OOK DE 20 LITERTJES SPAANSE OODEHDRANK WERDEN SMAKELIJK r.WCOWSUMEBRD

ZODAT WE ZONDER OMWEGEN KUNNEN STELLEN DAT DEZE OUDBR-TRIENDELIJKB

ACTIVITEIT ALLERMINST HAAR DOEL GEKIST HEEFT WAARBIJ DB BEWERING

DAT EEN BRRGELIJRE ACTIVITEIT NIET MISSTAAT IN HET JEUGDHUISGBBEURBM

GESTAAFD WORDT DOOR DE TALRIJKE OI'KOKST EN HET ENTHOUSIASIIB



« *

•AARMER OHS ALLER OUDERS HUN STEUN BBTUIGOEH AAN JEUGDHUIS TONZENT t

ALS DAT OBBB lOOIE SLOTZIN IS I

17-6-90 MVE BUZZE

OIVB BUZZE IS REEDS JARENUNG EEN VASTE «AARDE IN HET BELGISCHE

ROCK-CIRCUIT EN GENIET EEN OERDVaELIJKB LIVE BEPUTATIE.

U KON ZELP AAN OEN UJVB ONDERVINDEN RAAR BEN PORTIE STEVIGE

BLUBS-6BT-BALLBR EN ROCK A LA GBNT.TEHNBSSEE TOB LBIDTiEEH

NUZIKAAL DZLIRIUN HET EEN ONVERVALSTE AHBIARCB ALS DEOUSIBREND

TOETJE.

BX THE «AX.HBBT U OP HET SHOBLNIRK VAN DE GITARIST GELET 7

ie-a-90 PREE PODIUN

OVER HET PREE PODIUM KUNNEN «B KORT ZIJN. I» EERSTE BAND,BESTAANDE

UIT THEE KNAPPE GITARISTEN,HAD VOORZEKER NIET HISSTAAH OP DE

SANGRIA-ATOED. OBZANGER VAM DE THBEOB BAND HAD OOK DE TWBBDEMOOISTE

TORSO VAN DB AV(Ka> (IK RAD DB MOOISTE) * DE DERDE ACT PBRSIPLBBRDE

URBAHDS DAT HET RIET MEER MOOI «AS EM DE LAATSTE BAND HAD DE

HANDEN MEER DU VOL MET HET HIU) ENTHOUSIAST AUSTORMENDE PUBLIEK,

ZIJ HBBTTBH DU OOK NIET VOOR HIBTS THE PLXIRG DOGTORS .

19-6-90 DOLLE DU AVOND

CONTRADICTIO IN TERMINIS,ZO LIJKT HET HEL,MAAR NEEN,IN DE JUISTE

OKGEVING EN OP HET JUISTE MOMENT ZORGEN OOK SAAIE PUILY^IEKJES

VOOR HEEL MAT HISTBRIB EN BILUITEIT.

■AARSCHIJNLIJK REEPT GEEN KAT OPGEMERKT DAT DE ACHTERGRONDMUZIEK
VAN DAVID SYLVIAN «A8,BIJ DEZE IS DAT DU GEZEGD .
ir «BZB PROUHBHS GEIAARSCHU«D,IUT OP ZONDAG ZOU U NOG HEL bp-WS
HIM MERTBHS KUINB (HliaOBTEH IN ONS JEUGDHUIS .
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REUZE spaartombola:
DE MOOISTE PRI JZEN WIN J E B IJ C E R A.

OKTOBER SPAARMAAND.



DEKREM-PARYS
Kruidenier - Alqemene Voeding

Specialiteit : brood en pasteigebak

Verdeler : Petrogaz en Ultrabutane

LOTTO + JOKER + GOAL : validering tot 4 uur ( Vrijdag )

Openingsuren : van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 19.00 u.

Wekelijkse rustdag : Maandag.

Kerkstraat 33, 3090 Kampenhout. Tel : 016/ 65. 50. 01.

ouwkre

DE BANK

WAAR IK ME THUIS VOEL,



DE
LEKKERSTE

FR IETJES

BIJ FRITUUR

JACHTHUIS
ICAMPENHOUT-SAS

OPENINGSUREN: 11u30-2u / 17u-23u

LiAANDAG E!,' DONDERDAG GESLOTEN



22-a-90 VOLLEYBAL

TONZËNT BEZIT EEN TUIN , EEN IBÏLLISCH PLEKJE DAT DE VERGELIJKING

HET EEN KOUANTISCH SPAANS TERRASJE GOED KAN DOORSTAAN.

EEN NET GESPANNEN OVER HET GRAS HAAKT VAN DEZE LIEFKOZENDE PLEK

EEN PRIHITIEF VOLLEYBAL-TERREIN,WAAR AlUTEUHS LEREN HUN VINGERS

NIET TE VERSTUIKEN. (ONDERGETEKENDE HAD NATUURLIJK WEER DE UOOISTE

BENEN VAN DE AVOND)

24-0-90 LITERAIRE AVOND

AL DE VORIGE ACTIVITEITEN WAREN VOORNAHELIJK GERICHT OP HET

VOLDOEN AAN UW WERELDSE GENOEGENS. DEZE LOFZANG OP HET BEVREDIGEN

VAN AARDSE VERLANGENS KltBEG HET PASSENDE TEGEHGEWICHT VAN ONZE

LITERAIRE ÉVOND,DIE UW LYRISCHE GENOTSBELBVING TOT ONGEKENDE

HOOGTEN VOERDE. SPIJTIG GENOEG WAS ONS REPERTOIRE NIET ZO

UITGEBREID,ZODAT JOHAN G. EN KAKEL C. DE AVOND VULDEN HET HOPPEN

VAN EEN STEEDS HEER BEDENKELIJK WORDEND ALLOOI. TOCH DANK,HEREN,

ü WAS BIJWIJLEN FANTASTISCH.

25-0-90 DROPPING

ONZE SPECIALIST TER ZAKE HAD ONS WEER STEVIG OVERSCHAT. OU TWEE UUR

•S NACHTS DOOR BOS EN VELD,OVER BEEKJES EN PRIKKELDRAAD,LANGS STIEREN

EN SCIUPEN,IS NIET ONZE STERKSTE KANT,ZEKER NIET ALS BIJ DB WEG-

BESCHRIJVING NOG ENIGE WISKUNDIGE GEHEIMTAAL KOUT KIJKEN. WE UOGEN

WEL VERONDERSTELLEN DAT DE DROPPING PRACHTIG(HAAH H0EILIJK)1N ELKAAR

3'^P.K,NIEMAND HEEFT ZE NAMELIJK VOLLEDIG AFGEWERKT. TOCH BEDANKT

VOOR DE MOEITE,EDDY.

BERT J.J.

P.S. ALLEEN VROUWELIJKE PANUAIL GRAAG.
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1. ACTIVITEITKNKALENDER SEPTEMBER

6 SEPTEUBERiSQUASH TE LUEVEN (O.K. typfout,maar u weet wel waar)

29 SEPTEUBERt'MINI-VOETBAL EL TÜRO BOYS .SPORTHAL

■FUIF tl TONZEMT WKs40 , KASSA149

30 SEPTEMBER:VIDEOiALCOHOLllISBRUIK , TONZENT (proostl)

2. KERK OOK OP DAT DE NIEUWE LIDKAARTEN UIT ZIJN.

VOOR 100 QRINGO'S IS ZE VAN U |

3. ONZE STRIPBIB IS WEKELIJKS OPEN OP ZONDAG VAN 9.30 u. TOT

n.30 u.

4. COKPUTERPREAKS.OOK BEGINNELINGEN,KUNNEN TERECHT DIJ KARK HOLSTERS
tel. 02/759.99.00. VOOR KJSER INPORISATIE I. V. U. DE COKPUTER-

CLUB.

5. LET OP ONZE INFO-STAND OP DE JAARUAHKT 9 SEPTEMBER TE K.

6. TOT SLOT VERMELDEN WIJ NOG DAT ONZE INSTUIF IN SEPTEMBER ZAL

OPGEWAARDEERD WORDEN. KOU lUiT RESULTAAT EENS BEWONDEREN.

NIEUWSFLASH t

POL.UAGDA,GEERT,HILDE.HESSIE.NILS enSAARTJE NODIGEN U Op
ZATERDAG 22 SEPTEMBER UIT OP DE "PSYCHEDELISCHE GOE-POEIER-

FUIF" Ot 20 u. IN ZAAL DEN BEIAARD TE KAMPENHOUT.

VVKj5C , KASSA180 . ALLEN DÏARHEEN t

(sorry,jongenb,wij liJn goedkoper)

★ ★

il



Het Jeugdhuis Tonzent, zijn kernleden

en al de bezoekers danken de

adverteerders voor hun steun en

vertrouwen.

JEUGDHUIS



ZELFBEDIENING

CENTRA - JANSSENS
Stationsstraat 17 • 3090 KAMPENHOUT

VOEDINGSWAREN - CHARCUTERIE - SNIJKAZEN
FRUIT EN GROENTEN

BOEKHANDEL - PAPIERWAREN

"Goede koop, vlak bij de deur"

IJSSALON

Vierto^
Diverse

IJSSPECIALITEITEN

in ons huis gemaakt

KOFFIEBAR

Open van 11 u, tot 20 u.

Zaterdag en zondag
van 14 u. tot 22 u.

Maandag gesloten
IJS VOOR FEESTEN OP BESTELLING

Haachtsesteenweg 325, 3090 Kampenhout
® 016/65 52 38



(Boillure ̂ clcly

(016) 65 64 61
HAACHTSESTEENWEG 12$

3091 KAMPENHOUT-BERG

veh's

bromfietsen

dorpelstraat 32
3090 kampenhout

tel. (016) 65 53 29

b.t.w. 580.131.363

hilaire de coninck



FOTO ROGER

VOOR AL nw FOTOWRRKEM 1.

DORPSSTRAAT 21

2090 KAMPSN'IIOWT

Tel : 016/ 65. 54. 44.

Zondagnamicldaq en maandag gesloten,

HANSA KEUKENS
Ü-ECHELSESTEEILVEG 52

3090 K;\LPENPOtTT (SAS)

OPEKINGSUREN : ma.-vr, 13u.30-19u.OC

sa.-zo. ICu. ;'(;-17Uf.00

OOK Or ZONDAG OPEN ü

tel. 016/601841
tel. 016/60.18.41



Bloetncnboctlck
l<ciivcnsc.stf<.-nwr>< 12r)
3090 Kampcnhoiil

Td : 016/60 64 05

Thuislcvrtliit; uralls

0|Krn ;i!ir (Uij|rn

vTin O tot 31 uur

ook <it> MtnrtA^

ni-OKMEN EN Pl^NTKN

VOOI? ALLE

GELEGENHEDEN

DONDERDAG GESLOTEN,

uit sympathie

m SINTJOZEF
BIJ ALAIN & RITA

HUT5TRAAT 47 , KAKPENH0UT-KEL3T



LINGERIE

'me

HAACHTSESTKENWEG 204 A,

1091 BERG

Tel : 016/ 65. 10. 16.

'T SPIEKE
- Daqblad- en boekhanriol

- Schoolgerief

- Gadgets

- Rookwaren

- Snoep

- Lotto

- "Goal

Open vanaf 5.10 u. tot 19.00 u.

Zon- en feestdagen : open van 8.00 u. tot 11.00 u.

Tritsstraat 1 1090 Kampenhout Tel ! 016/ 65. 79. 52.



VAN CRAENENBROECK

bierhandel

H. Tobbackstraat 29

3090 KAMPENHOUT

TEL : 016 / 65. 58. 80.

Voor al Uw binnen- en buitenlandse bieren,

Uw leverancier van Tonetta en andere

Biertoren-specia1i tei ten.



STATUTENWIJZIGING.

Hier xljn se dan toch, de nieuwe statuten. Jawel, JH TONZENT
ia een VZW en soale elk andere vereniging sonder winetoogaerk
sijn wij ook gedwongen te voldoen aan de wettelijke verplich
tingen van de wet van 27 Juni 1921.
WaaroB wij een VZW siJn ia duidelijk. Het nut van een VZW ligt
iBBera in de rechtaperaoonliJkheid. Dit betekent dat sij een
eigen identiteit verkrijgt en ala aparte peraoon kan optreden,
dit in tegenatelling aet de feitelijke vereniging die wettelijk
alleen ala een versaneling van nenaen wordt aanslen. Veraita
wij ala Jeugdhuia een eigen Juridiache individualiteit hebben,
eigen rechten hebben, betont dit dat de VZW verbinteniaaen
kan aangaan onafhankelijk van haar leden. Zo kan siJ eveneena
een eigen patriaoniua besitten en zelfa onroerende goederen
aankopen. Het Jeugdhuia bezit a.a.w. deselfde bekwaaaheid ala
een natuurlijke peraoon.
Oa aan dit wettelijk atatuut te voldoen dienen er atatuten te
worden vastgelegd oa ala bewijs te kunnen dienen en oa de
publicatieverpllchtingen te kunnen vervullen. Ala VZW zijn wij
iaaara verplicht de statuten in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad ta laten verschijnen. Deze werden voor het eerst
gepubliceerd op 30 deceaber 1971, welke later bij een publicatie
op 9 Juni 1977 een wijziging onderginge^. Naar ainedien zijn
wij steeds onder dezelfde regeling blijven werken.
Net deze wijziging wensen wij aan aantal belangrijke nieuwig
heden door te voeren. De belangrijkste ia wellicht het verbod
dat wordt ingevoerd voor da dagalijkaa bestuurder oa voortaan
goederen aan ta kopen boven da soa van 10.000 Fr., zo hij hier
vooraf het akkoord niet heeft aeegekregen van de kernvergadering.
Ook werd de aogelijkheid Ingevoerd oa de agendapunten van de
algeaene vergadering zelf door onze kernleden te laten ftepalen.
Tevens«wordt in de atatuten officieel bevestigd dat de Tonsent-
krant het orgaan is waaraaa het Jeugdhuia naar buiten wil koaen,
on alzo het reilen en het zeilen binnen ons JH kenbaar te aaken.
Saaen aet deze statuten aal eveneena de nieuwe raad van beheer
in het Salgtaoh Staatsblad gapublloeard worden.
Deze nieuwe benoeaingen, evenals de statutenwijzigingen aoeten
gepubliceerd worden binaen de aaand nadat ertoe besloten ia.
De wijzigingen van het ledenbestand aoeten eveneena ter griffie
van de rechtbank worden neergelegd, volgens de wet ieder Jaar,
tenzij er geen wijzigingen zijn geweest.
Wanneer deze voorgeschreven bekandaakingan en foraaliteiten
worden verzuiad. kan da rechtspersoonlijkheid van de vereniging
niet ingeroepen worden. Dit betekent niet dat de VSH haar
rechtspersoonlijkheid verloren ia, aaar wel dat ze er zich niet
aeer op zal kunnen beroepen tegenover buitenataandera. Zo zouden
deze laataten vooral de behe»rdera aanaprakeliJk kunnen stellen
voor bijvoorbeeld de verbinteniaaen van de vereniging.
Wie verdere inforaatie wenst oatrent de VZW, de atatuten enz.
kan steeds aven het Jeugdhuia binnenspringen oa verdere uitleg
te verkrijgen. Graag staan wij Je te woordI

^3
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<1- ?" J»o""lUk»« Btatutalro vergadering van de V.2.W, "JeuedhuiaToniont heeft beraadalagend niet da bij de vet en de atatuten vereiate
meerde^eld bealoten op datun van é«n aeptember negentienhonderdnegentig

tal"werken * ' "o«'at hot Jeugdhula nu onder de volgende atatuten

l»_rojWII<G, ZETEL. DOEL EN DUUB.

artikel 1^- De vereniging draagt de naan " Jeugdhula TONZBNT V.Z.W.".

•ESlkal_2^0e aetal 1. geveatigd te 1910 Kampenhout. Binnen dete gemeente
kan de zetel naar een ander adrea «orden overgebracht blJ eenvoudige beella-
eing van 4e Raad van Bestuur.

heaft als doel de Jeugd vanaf 16 Jaar vormende,
kulturele, aoclale en sportieve aktlvlteltan ta brengen. ZIJ kan alle Initia
tieven nemen en bevorderen die samenvallen met dit gestelde doel. zij kan
alle mroeirande goederen die voor het verweselljken van haar doel nodig zijn
bezitten, hetzij in vruchtgebruik, hetzij In eigendom.

^ vereniging Is voor onbepaalde tijd opgericht. ZIJ kan ten allen
tijde ontbonden «orden. ' «j.»«n

II. IKD8H.

^  bestaat uit kernleden en gewone leden. Als lid kan
ToTde^^nlglng toetreden Iedere natuurlijke persoon die de mlnlmumleef-
modfnt^Jl «jIüèLÏ?' !ï"'' "**• toetreden tot de kern zal op hetmoment van toetreding meerderjarig zijn.

aantal kernleden la onbeperkt naar mag niet minder dan drie

r  -nvaard. Is enige verant-«wrdelljkheld U dri^en In het uitbouwen van da vereniging. Het blnnenhuls-
"«««ar deze voorwaarden. Al de kernleden zijn leden met

stemrecht op de Algezwne vergadering.

f aan door de vereniging beheerd Jeugdhuis,
" * ®" "«amlld zijn, hebben de hoedanigheid van gewoon lid. ZIJ maken geendeal van de algemene vergadering. Hun rechten en plichten worden vast
gesteld door het binnenhulsreglement.

^^laBnamlng of uitsluiting van eon kernlid of een gewoon lid,
geschiedt volgens de bepalingen van art. 12 van de Het van 27 Juni 1921.
^tal^emende of uitgesloten leden kunnen geen teruggave eisen van de door
Rsn Dstaaldo bsdragerie

artikel 9^ De bijdrage van de kernleden en de gewone leden wordt jaarlijks
vaetgest^ d^ de Algemene Vergadering en kan nooit meer bedragen als 500
rr.. Ieder lid dat goederen of waren aanbrengt, kan niet bedingen dat het
aangebrachte. Ingeval de vereniging ophoudt te bestaan of Ingeval het lid van
rechtswege of door uitsluiting o|dioudt van de vereniging deel uit te maken,
ganaal kan worden teruggevorderd.

1II;JM«JJAH_BBHEBR.

artikel 10.- De vereniging wordt beheerd door een Raad van Beheer van mlnl-



Zakenkantoor JoKan Marynissen
SPAARKRED I ET & VERZEKER I NGEN

ONZE SEPTEMBER-AKTIES

JONGERENREKENING
Girorekening voor al je doorde\veekse betalingen, met 4.5% rente

GRATIS BANCOSViTACTKAART

GRATIS KIPUNG GELDBEUGEL

deze maand met EXTRA WELKOMSTKADO te kiezen uit:

KIPLING-tas (waardebon)
CD of LP (waardebon)

SPRINTBON 1 JAAR 8.90%
kasbon - vanaf lOD.COOfr - datum storting = uitgiftedatum

(£) 016/65 14 11 S Stationsstraat 20 3090 Kampenhout



^osselhuis .

t%L

®'"<'e„ - -.-OV
^  Kampenhout'®®*

VERSE MOSSELEN AAN DE LAAGSTE PRIJZEN.

ZAAL BESCHIKBAAR VOOR MOSSELSOUPES.

BEENHOUWERIJ - CHARCUTERIE
1® Keus

HUIS TORFS-VAN EYCK
Gemeentehuisslraat 18 • KAMPENHOUT

Tel. 65.51.22



mum 5 en maximum 7 kernleden, waarvan de helft ♦ 1 woonachtig la te Kampen
hout. Minstens één lid uit het dagelijks bestuur en minstens één lid uit
de kern, welke verkozen zijn uit de leden, maakt van rechtawege deel uit
van de Raad van Beheer. Deze raad wordt benoemd door de Algemene Vergade
ring onder de kernleden. De benoeming geldt slechts voor een termijn van
1 Jaar. De leden zijn herkiesbaar.

ar^ltellj^^ De Raad van Beheer kiest onder zijn leden een voorzitter, een
sekretarl^en penningmeester. ZIJ stellen iemand onder hen aan, belast met
het dagelijks beheer van de vereniging en gemachtigd om door zlJn handte
kening In de zaken van dagelijks bestuur de vereniging te verbinden tot de
soa van 10.000. Fr.

ar^ke^^Z^ De Raad van Beheer vergadert op bijeenroeping van de voorzit—
ter of op verzoek van 2 beheerders. HIJ kan slechts geldig beslissen wan
neer de meerderheid van zijn leden aanwezig Is. Zijn beslissingen worden
genomen blJ volstrekte meerderheid van stemman. BIJ staking van stemmen
is de stem van de voorzitter beslissend.

artlke^lS^ De beslissingen van de Raad van Beheer worden opgenomen in de
notulenoie^ondertekend worden door de aanwezige leden van de Raad.

1^'- Do Raad van Beheer ie bevoegd voor alle daden van beheer en
beschikking. Hij oefent alle bevoegdheden uit die door da wet of door de
statuten niet aan de algemene vergadering zijn opgedragen.

art^k^^^l5^^ Bij gerechtelijke handelingen wordt du vereniging geldig ver—
tegenwoordlgd door de voorzitter van de Raad van Beheer of een door deze
Raad aangeduid beheerder. Bij buitengerechtelijke handelingen is de vereni
ging geldig vertegenwoordigd door da handtekening van de voorzitter en van
een ander lid van de Raad.

®£tlke^^^^ Elk Jaar stelt de Raad van Beheer de rekeningen op van het
verlopenjaar ( dienst — werkjaar ). Beide worden onderworpen aan de goed
keuring van de Algemene Vergadering, die door een speciale toestemlng
ontlasting verleent aan de Raad van Beheer.

IV. ALGEMENE VERGADERING.

artlkellT^ De algemene vergadering beslist over :
1* de wijziging van de statuten van de vereniging
2* de benoeming en de afzetting van de beheerders
3* do goedkeuring van de begroting en de rekeningen
4* de vrijwillige ontbinding van de vereniging
5* het vaststellen van de jaarlijkse bijdrage
6* de uitsluiting van leden
7* het opstellen en het wijzigen van het binnenhuiereglement.

artikel 18.- Er moet elk Jaar een algemene vergadering plaats hebben in de
loop van de maand Juli.

Een buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen
telkens wanneer do Raad van Beheer dit noodzakelijk acht of wanneer ten
minste één vijfde van de kernleden dit vragen.

^rtlko^_19_j^ Be Raad van Beheer roept de algemene vergadering bijeen por
gewone brief ten minste veertien dagen voor de dag van de vergadering. Deze
uitnodiging bevat de agenda vuor de algemene vergadering.

artlkel_20^ De algemene vergadering kan beraadslagen over punten die niet
op de agenda staan, wanneer 2/3 van de aanwezige kernleden of vertegen
woordigde kernleden daarmee akkoord gaan. Elk voorstel dat ondertekend is



door 1/5 van het op de Jongete ledenlljat voorkomend gewone ledent moet
op de agenda worden geplaatst. Dese voorstellen moeten evenwel acht dagen
vooraf gemeld worden aan de voorzitter van de Raad van Beheer.

art^Jcei^ZK;; De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voor-
zltter van de Raad van Beheer en blJ verhindering van deze door de oudste
aanwezige beheerder.

artlkel^,^^^ Elk lid mag zich op de algemene Vergadering door een ander
laten vertegenwoordigen blJ achrlftelljke volmacht dat wordt overlegd aan
de voorzitter van de Raad van Beheer.

artikel^2^ In algemene regel la da vergadering gel'dlg aamengeateld, welke
oöl^iëFgëtal van de aanwezige of vertegenwoordegende leden zlJ. Haar be-
sllaalngen worden genomen blJ volstrekte meerderheid van stemmen. Alleen
de kernleden hebban atemrecht. BIJ staking van stemmen la de stem van de
voorzitter doorslaggevend.
BIJ afwijking van het eerste lid van dit artikel .worden de beallsslngen van
de algemene vergadering, welke wijziging van de Statuten, uitsluiting van
een kernlid of vrijwillige ontbinding van de vereniging meebrengen, slechts
genomen wanneer het onderwerp daarvan bijzonder la vermeld In de oproepings
brief en wanneep 2/3 van de leden op de algemene vergadering aanwezig zijn.
Tot geen beslissing kan besloten worden tenzij met een meerderheid van 2/3
van de stemmen. Is 2/3 van de leden van de algemene vergadering niet aan
wezig, dan kan aen tweede vergadering bijeengeroepen worden. Deze kan be
raadslagen welke ook het getal aanwezig zlJ.

artllcel^Mj^ De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen
In notulen,die ondertekend worden door de voorzitter en de sekretarls. ZIJ
kunnen door de kernleden worden Ingezien ter zetel van de vereniging. Een
uittreksel uit de notulen van da algemene vergadering kan door de Raad van
Beheer worden verstrekt aan elke derde die aantoont dat hlJ er belang blJ
heeft. De notulen van de algemene vergadering zullen worden gepubliceerd
In het tijdschriftje vtui het Jeugdhuis.

Vj^OHTgnroiKOj^

arUke^_25j^ BIJ vrijwilligs ontbinding duldt de algemene vergadering twee
vërêïTênaara aan en bepralt hun bevoegdheid.

artlke^^j- In geval van ontbinding wordt het netto overblijvend aktlef
ovë^ëmaalccaan een door de algemene vergadering, aangeduide vereniging,
die een gelijkaardig doel nastreeft.

Opgesteld te Kampenhout op
5 september 1S90.

Eensluidend verklaard :

De voorzitter : De sekretarls :

^6
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OPENIMGSIJREM}

dinsdag tot zaterdag:9.00-12.00 u.

13.30-19.00 u.

zondag:9.00-12.00 u.

maandag gesloten

MERKEN:

MELVIN-MONROE-ROSMARIN-DOBBER

RETHORIQOE-SANDWICH-TRIANGLE

Fcrd. Verstraetenlaan SO

3090 KAMPENHOUT

tff (016) 65.14.02
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016 / 65 56 89
Stationsstraat 27
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OfOSCOO
23^Au8uetue )

Mat Jupltar vanaf 17 Auguatua In uv atarrabaald.bant u
'starratakan van bat Jaar*. Uw hoiigar naar aaBBalfBacht
an praatiga wordt daaraaa avan gaatlld.U houdt ar laaara
van hot atraland alddalpunt ta voraan.Bijna nooit Bal
■an u In aan ondargaachlkta poaltla aantraffantu ataat

aan hat hoofd van grota ondarnaalngan an apaktakalatukhan.
Badank.uannaar u voor do onwaarataanbara charaa van
aan laauw valt,dat hlJ Boar anal op sljn tanan/plk gatrapt
la.Aan groothaldawaan lijdt hlJ Bakar...aaar dan wal aat
atljllI

MAAGD (24 Auguatua-23 Saptaabar)

Ean parloda vol plannan a
dlg wagwarkan van problaa
Rond da achtantwlntlgata
ar aaar van waarhoudt oa
aaal rauBO aoalBaaa; ar 1
■aal* da tijd vlndan oa ae
dat hat aaar aan kwaatla
tijd ta vlndan. Saptaabar
an vol Bolfvartrouaan sla

n voorbaraldlngon an vol gadul-
>an dia Ja In da wag ataan.
Juli lijkt hat arop dat nlata Ja
toa ta alaan. Earat lijkt hat alla-

Bovaal ta doan an Ja aoat atoads
tla ta endarnaaan. Toch Bal blljkan
la van goad organlaaran dan van
wordt aan goada aaand; tavradan
J* koaanda aaandan tagaaoat.

WATBRMAN (21 1-20 Maart)

Nakkalljk Bal hat allaaaal nlat Bljn,aaar alnd aaptaabar,
bagln oktobar wordt duldalljk dat al dia varandarlngan
van da iBatata aaa aaandan toch argana goad voor gawaeat
BlJn.Varvuld van aan adal atravan koat u In da varlaldlng
oa Ja oagavlng aana flink ta latan achrlkkan door aan
wol arg draatlacha baallaalng ta naaan. Ir braakt aan
parloda aan waarin Ja Ja aana halaaaal gaat ultlavan.

VISSKN (19 Pabruarl-20 Maart)

Elndalljk krijg Ja hat gavoel dat.aat aan baatje gaduld
van baldo kanton, da problaaan da warald uit ta halpon
BtJn.Hu la hat aan kwaatla van ondarhandolan In plaata
van ruBla aakani VOLG DE WIJZE RAAD VAN LBONITH ZENITH
II JE ZAL JE BEN STUK OPGE'.UCHTBR VOELEN II

WEEGSCHAAL (24 SoptBabor-23 Oktobar)

dia varwarranda gabaurtonIaaan dia In Auguatua plaata-
vondan,bobben nu ook nog voratrakkanda gavolgan.Mear
laat uw gaaoad in pala an vraa varpozan: hat argata
la voorbijl I Moet hat nog gazagd dat u daar behoorlijk
bllj aaa bant? Da volgende weken zullen wlJ u dan ook
fuivend In ona Jeugdhula aantreffen terwijl u zich duchtig
vergrijpt aan koning Alcohol.

• •



BLOEMEN

J. DE COSTER -KEMPS

Steenweg op Haacht 327.

3090 KAMPENHOUT

Tel 016/ 65. 50. 79.

ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS

AGENTSCHAP KAMPENHOUT

Stationsstraat 16 — 3090 Kampenhout
Tel. (016) 65 71 01 — B.T.W. 203.257.857 — H.R. Brussel 437.530

OOI-REKENING
DE ZICHTREKENING VOOR JONGEREN
Tusson ].6 en 24 jaar

Vrij beschikken over het geld op
je rekening
Je Club 001-kaart Is jouw persoonlijke, eleclronl-

sche toegang lot het hele Boncontoct/Mlster Cash-
netwerk. Al de gegevens van je Club 001-Rekenlng
zitten nl. gecodeerd In het zwarte stripje achterop je
kaart. Concreet betekent zulks dot

■ je 24 u. op 24, 7 dogen op 7 en aan om hef
even welke Boncontoct/Mlster Cash-automaat In
België geld kunt opvragen van je Club 00I-Rekening



RENAULT
Garage SCHEPERS i).v.b.a.
Leuvensesteenweg 61
1910 Kampenhoul
Tel. (016) 60 13 86 -

RENAULT GEEFT JE LEVEN KLEUR.

ENERGIECENTER N.V. PIVA - KAMPENHOUT-SAS
NIEUW Nieuw bij N.V. PIVA is de
De winter staat-voor de deur!! gasolie PIVATROL speciaal
Neem uw voorzorgen !! voor bovengrondse voorraadtanks !
De wlnterprodukten zijn in voorraad !!

(^PIVATROL = VORSTVRlJE GASOLIE )
VERWARMING IS DUUR - N.V. PIVA 18 GOEDKOOP

* Winterdiesel aan de pomp * Zwavelarme lamppetroleum aan de pomp
of in 25 liter bussen * Radiatorantivries * Ruitensprojpierantivries * Olie en
vetten * Overdekte selfcarwash * Onderhoudsprodukten voor de wagen *
PETROLEUMKACHELS Toyostove = Zibrokamin Corona, Ketac en
Toyokuni

TEL. 016/60.16.70 - ENERGIECENTER N.V. PIVA



SCHOHPIOEW (;>4 aktober-22 Howewber)

Bijna alle belangrijke zaken In Je laven zijn aan verander
ingen onderhevig,Het gevoel dat er eindelijk veer eena
leta gebeurt,la atlnulerend,naar Je zult voorzichtig
te werk aoeten gaan,uil Je de boel niet In het honderd
laten lopen,Naak ook een beellaalng In Je pereoonlljke
relatie. Naak Je er definitief een einde aan of geef
Je hen of haar nog een kana?

RAN (21 NaBrt-20 April)

Aan al dle,haaat overdreven,energleen levenaluat van de
afgelopen tijd kont onverwacht een einde. Ongeduld en
woede kunnen daaraan nleta veranderen voor Schorpioenen
geboren rond 8 Novenber: Geniet naar van de liefde,
vooral ai . : aan de zee verblljftl Wanneer u bereled
bent tot conceaalea, lacht het geluk u rond de twaalfde
breed toe.

STIER (21 Aprll-21 Hel)

Hartatochtel1Jk, Dat la het woord wearnee deze periode
In Je leven nee kan bwachreven worden,Of dat nu fantaetlsch
la of niet, aoet nog blijken,SLA DB WIJZE RAAD VAN LEONITH
ZENITH NIET IN DE WILD EN ONTHOUDT DUS GOED:GEDULD IS
EEN SCHONE ZAAK 11

BOOGSCHUTTER (23 Novenber-21 Noveaber)

De laatate weken van Septeaber laaien de eaotlea hoog op.
Van euforlache gelukzaligheid tot abaolute wanhoop,Je
aaakt zoveel aee, en op aoaalge dagen lijkt allee verloren
en heb Je het gevoel dat het nooit aeer goed koat. Gelukkig
zaï blijken dat al Je twljfela voor nleta zijn geweeat.
Probeer wel de wat aaale routine te doorbreken oa Je
aplrltuele rljkdoa wat uit te breiden,

STEENBOK (22 Deceaber-20 Januari)

het lijkt wel of ledereen op dit aoaent de tijd van zijn
leven heeft,behalve JIJ, Je Indruk wordt ook beveatlgd:
Je wordt bultengeeloten.Naar naaraate Septeaber een
beetje op gang koat, gaat het beter en lukt het Je oa
weer eenc 'ouderuetae* lol te trappen.Ntaachlen blijkt
wel dat Je Jezelf een beetje dwara hebt gezeten en lag
het heleaaal niet aan Je oagevlng,

TWEELINGEN ( Nel-21 Juni)

Septeaber la een aaand waarin naar heel weinig kan ala-
gaan.Ieta of leaand achlet Je te hulp en zorgt ervoor
dat Je weer genoeg geld op de bank hebt om leuke plaiiiiun
te maken.Gebruik Je fantaale en zorg ervoor dut de komeiide
maanden leuker worden dan de afgelopen drie.

y/e



KREEFT (g? Junl-Z2 Juli)

Eindelijk begin Je d« resultaten te sten van al de moeite
die Je Jezelr hebt getroost.Rust nu wat op Je lauweren
en kijk rustig toe hoe anderen het werk dat JIJ verxet
hebt arriaken en tot volledige bloei brengen.September la
ook de uitgelezen maand voor succes op zakelijk én romantlsck
gebied.Nu Is het zaak vol te houden en te blijven geloven
In wat Je hebt tewerksteilIgd.Onthoud dat Je dit dubbel
en dwars verdiend hebt.

LEONITH ZENlTH,de In occulte kringen bekende ziener
wenst aan al zijn trouwe fana veel voorapoed en gelukl

Lieve lezare van de Tonzsntkrant.na de alom geroamde en
met vele prijzen overladen horoacoop van da rantaatlache
man - ziener LEONITH ZBNITH la het nu tijd geworden om
u tot enige aktle en. Inzet aan te manen I
WIJ van de Tonzentkrant hadden namelijk het fantaatlach
toffe Idee om ook dit werkjaar van atart te gaan met een
lezersrubriek.Hierin kan uvanallea kwijt: auggeatlea.
vragen,gedichten!beter la mlaachlantrljmelarljen en
allerlei verzlnaela),een potje degelijke onzin en non-
senalkale absurditeiten en meer van al dat fraaie.
Blijf dus niet lamlendig (ndle hoek zitten maar pijnig
die herseneen buig u .gewapend met een pen, over dat
lege blad,dat uitnodigend wenkt om volgeschreven te
worden en probeer niet te weerstaan aan de verlokkingen
van hot papier. De taal la Immers een mooi wapen om
mee ten strijde te trekken.Eenmaal die angst overwonnen
zal u dan,zwelgend In triomf,uw pennevrucht In dit aym-
phatleke kranje zien afgedrukt staan.

Als u uw heraenaplnaela eindelijk aan het papier heb',
toevertrouwt,aarzel dan niet al te lang en vertrouw
het toe aan Iemand ven de redactie.Olt zijn:Bert,Plet,
Relnhari. karei en etefnan(Oordeel zelf maar wie er het
betrouwbaarst uitziet maar loop nu a.u.b. niet allemaal
naar Bart.)

Uw redacteur naar keuze zal uw (duidelijk geschreven)
manuscript genoegzaam glimlachend uit uw handen aannemen.
VERGEET HET DUS NlETII Beschrijf dat blad paplerll

DOENII
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