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WI'SCHEITT VAN JEUGDHUIS TONzEKT ¥1,1,

HUTSIkAAT 22IDIÖ K-HÖUT

REDACTIE: PIET MODAAL. TOBIAS lOiJGANG STREBER

ENRICO IN. HOm

HOOFDREDACTIE: ÜAGOBERT J, ALBEEICK
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OKTOBER;za S:vorming DANS om 14u

zo 6:vorming vredesweek PAX CHRISTI

za 12:literaire avond

za 26:SITTING STILL

NOVEMBER:za 2:kickertornooi

za 9:kroegentocht doorheen Kampenhout
za 16:CHIRO-FUIF

za 23:squash

za 30:schaak- en damtornooi

DECEMBER:za 28;Bowling

di 3l:etentje

ELKE VRIJDAG:DANSINSTUIF MET HAPPY-HOUR

ELKE ZONDAGVOORMIDDAG:STRIPBIB

Meer informatie is altijd te krijgen in jeugdhuis TONZENT
onder de openingsuren:woensdag:19u-23u

vrijdag:19u-01u
zaterdag:19u-24u

zondag:9". 30U-11.30u (STRIPBIB)
17U-23U

LET OP HET PRIKBORD EN DE AFFICHES VOOR EXACTE AFSPRAKEN

OMTRENT TIJD,PLAATS EN EVENTUELE INSCHRIJVINGEN



redactioneel
BESTE LEZER,

Het heeft wat voeten in de aarde gehad
maar uiteindelijk ligt hier weer een TONZENT-krant
voor uw neus,en wat voor een exemplaar.

Op verzoek van velen-ook ouders-heeft
Tom(de hoofdverantwoorde1ijke)een artikel geschreven
waarin jeugdhuis TONZENT zo bondig maar korrekt
mogelijk wordt uit de doeken gedaan.Is uw honger
naar informatie daarmee nog niet gestild,dan kan
u altijd inzage vragen in het jaarverslag en
natuurlijk eens aan den lijve ondervinden wat onze
werking voorstelt

Verder vinden wij het onvolprezen verslag
terug van de al even onvolprezen jeugdveertiendaagse
geschreven door de wel zeer onvolprezen P.S.

Piet Modaal met zijn geweeklaag en zijn
moraal vond het nodig om samen met alle andere

ontspoorde zielen ook u weer lastig te vallen met
onbegrijpelijke poAzie en verwoede pogingen tot
ledenwerving voor zijn sekte van bekeerlingen.Hij
raden u dit ten sterkste af want Modaals limousine
wordt de laatste tijd nogal vaak gesimuleerd in
buurten waar geen zinnig mens zich zelfs bij
klaarlichte dag langer dan vijf minuten zou ophouden
Haaarmee wij maar willen zeggen dat u zich moet
hoeden voor dingen van bedenkelijk allooi.

Wat onze andere paragnosticus Leonith
Zenith betreft zult u merken dat op zijn front de
de kan. onnen ditmaal zwijgen.Heet dat dit jaar
getijde een moment van herbronning vormt voor
getormente^de zielen.

Een deftige activiteitenkalender hoort

vanaf nu terug tot de vaste rubrieken,een feit dat
alleen maar kan toegejuicht worden.Ook onze reporter
ter plaatse Jan Huyts is weer paraat en u kan zich
tegoed doen aan het onthullende slot van het in
Kampenhoutse hogere kringen fel gesmaakte strip
verhaal 'De zeven raven' van Enrico R.N.Horta.maar
wij willen niet de pretentie hebben u nog langer al
dat moois te onthouden.Welaan dan;veel leesgenot.

D.J.Alberick



Voorwoord

Geachte Tonzentfanaten,

Het hing al een tijdje in de lucht dat we ooit eens een

bundeltje bijeen zouden schrijven dat helemaal aan onze

werking als jeugdhuis is gewijd.

Er komt echter zoveel bij kijken dat geen haar op ons

hoofd er ooit aan gedacht heeft om werkelijk alle onder

delen van onze jeugdhuiswerking op papier te zetten. Het

is veeleer een schuchtere poging om enkele krachtlijnen

aan te stippen en om een algemeen beeld te geven van wat

jeugdhuiswerk zoal te bieden heeft.

Ter gelegenheid van ons 25-jarig bestaan waren we eerst

van plan een onthaalbrochure voor de nieuwkomers in ons

jeugdhuis samen te stellen. We dachten evenwel dat het geen

kwaad kon als dit nummer ook door de min of meer vertrouwde

gezichten zou gelezen worden.

Er bestaan immers nog een hoop misverstanden over ons

Jeugdhuis en deze willen we bij deze dan ook zo vlug moge

lijk uit de wereld helpen.

Dan rest er mij nog U enkel veel leesgenot toe te wensen,

zodat we met gebundelde krachten weer een fantastische

Jeugdveertiendaagse krijgen om zo weer het volgend jaar

met frisse moed te kunnen aanvatten.

Tom Hartens



EEN WOORDJE GESCHIEDENIS.

We schrijven het einde van vorige eeuw. Het later roenrijke

Jeugdhuis Tonzent was in den beginne een heuse kapel. Op eigen

initiatief en met eigen middelen liet immers burgemeester

Jozef de Neuf een kapel optrekken die op 17 september 1861

plechtig aan St.-Jozef werd toegewijd.

De voortdurende stijging van het aantal inwoners in Reist

noodzaakte in 1904 tot de bouw van een nieuwe kerk. Hoger-

genoemde kapel werd vanaf dat ogenblik aan haar lot overgela

ten maar in 1936 werden de funderingen en nog bestaande muren

aangewend voor de oprichting van oen fijne parochiezaal voor

zang, toneel, voordracht,... Later kreeg de gemeente Reist

de moderne zaal van het Park. Het huidig gebouw werd aan de

Jeugd kadoo gedaan. Jeugdhuis Tonzent was geboren. We schrijven

1968.

De allereerste stoot tot gezamelijke realisaties gebeurde

evenwel reeds vroeger. De "Jeugdclub T'onzent" bestond name

lijk al in 1966. Op 19/3/1966 zorgden immers de verenigde

Jongeren van KLJ, de 'Roodkapjes' en de KSA voor een schitte

rend Milacbal ten voordele van de soldaten van Reist. Nog in

dat Jaar volgden dan nog enkele Jeugddagen.

Zo ontstond ook steeds meer en meer de behoefte in een lokaal,

hetgeen werd gevonden. De oude parochiezaal voor ontmoeting

en gezellig samenzijn werd in den beginne enkel opengehouden

op zaterdag.

Beetje bij beetje werden de vervallen lokalen gerestaureerd.

Daartoe werden voetbalmatchen, dansavonden, toneelvoorstel

lingen e.a. waardevolle aktiviteiten op het getouw gezet.

Langzaam aan werd Tonzent een polyvalente zaal met mogelijk

heid om alles zelf te organiseren binnen de vertrouwde muren.

Het lokaal was immers voldoende groot voor optredens, films,

en andere activiteiten.

Om de ruimte te verkleinen werden ook 20 reuzepanelen gekocht.

Deze grote witte platen worden nog steeds aangewend om hoekjes

te maken en om affiches en allerhande info te presenteren.

Ook in 1991 zijn er plannen tot bouwen en verbouwen, maar

voorlopig wensen we eerst de werking volledig op punt te

stellen.



JEUGDHUIS EN JEUGD-HUIS

De Dikke Van Dale zegt : "Een Jeugdhuis is een clubhuis

voor de Jeugd " waarmee weer even veel en even weinig
is gezegd als dat een tafelpoot de vaste poot is van een

tafel.

Jeugdhuizen zijn de laatste 25 Jaar als paddestoelen uit

de grond gerezen, zogezegd om de Jongeren een onderdak

te verlenen. Elk Jeugdhuis veronderstelt aldus een perma

nent beschikbare ruimte waar Jongeren elkaar kunnen ont

moeten, vriJetiJdsaktiviteiten kunnen uitbouwen en waar

ruimte geschapen wordt voor permanente vorming, zowel van

de gebruikers, als van de medewerkers en verantwoordelijk
en ,

Ontmoeting, ontspanning en vorming zijn de drie onmis

bare pijlers waarop elk Jeugdhuis steunt.

- In een Jeugdhuis dient een open onthaalmentaliteit te

worden gerealiseerd naar alle Jongeren toe. Via het ont

haal veftnt de ontmoeting het uitgangspunt voor de recrea
tieve en vormende aktiviteiten. Het Jeugdhuis biedt hier

toe een alternatief voor consumptieve vrijetijdsbesteding
en is derhalve geen commerciële drankgelegenheid.

Ook de accpmodatie van het Jeugdhuis zal hierop afgesteld
moeten worden. Zoveel mogelijk aktiviteiten zullen zicht

baar gemaakt worden door middel van affiches en prikbord

en. Daarnaast zou een diversiteit aan aktiviteiten moge

lijk moeten zijn door een polyvalent gebruik van sommige
lokalen.

- Daarnaast behoort het eveneens tot de taak van een Jeugd
huis bij de Jongeren belangstelling op te wekken voor nieu

we vaardigheden en vrijetijdsmogelijkheden. Deze recreatie-

activiteiten kunnen gepland zijn of spontaan groeien, zij
kunnen occasioneel voorkomen of regelmatig plaatsgrijpen.

- Jongeren die binnen een Jeugdhuiswerking vrij kunnen

experimenteren, lukken en mislukken, worden gevormd. Zij



ondergaan invloeden die meespelen in de verdere ontplooiing.

Toch moeten we als Jeugdhuis onze doelstelling verder en

hogerop stellen : de leden, de bezoekers en de kernleden

houdingen, vaardigheden en andere inzichten bij brengen

en dit op een expliciete manier.

Een Jeugdhuis zou ten slotte geen Jeugdhuis zijn als het

zijn leden niet informeerde over wat er allemaal in dat

Jeugdhuis te beleven valt. Het heeft evenwel ook de taak

zijn leden te informeren over thema's en problematieken

die de Jongeren aanbelangen en dit via een infostand, een

infolokaal en een tijdschriftje.

Ziehier in het kort de belangrijkste kenmerken van een

"Jeugdhuis".

JEUGDHUIS TONZENT IS EEN JEUGDHUIS

Jeugdhuizen die succes willen hoeven zich slechts van de

volgende toverformule te bedienen : bier en goede muziek is

succes. En succes betekent veel volk, dus ook veel centen.

Al ras blijkt dat er onder dergelijke daken niet meer uit

gespookt wordt dan de boel te laten draaien.

Nu heeft men in vele kringen ingezien dat daarmee bijna uit

sluitend commerciële belangen gediend worden en dat de Jeugd

zonder het zelf te weten in dergelijk circuit verstrikt ge

raakt. Zo groeide ook stilaan dat andere belangen en positieve

waarden eenvoudigweg in deze formule geen kans kregen naar

boven te treden.

Vele Jeugdhuizen hebben dan ook voor de "gulden middenweg"

gekozen. Consumeren, fuiven, goeie muziek,... OK, als de Jeugd

zich daar goed bij voelt, maar daarnaast wordt dan ook tijd

en ruimte gezocht voor rustige activiteiten, voor vormings

avonden, voor film en/of andere interessante avonden.

Ook wij wensen als Jeugdhuis tot deze laatste groep te behoren.

We denken dat we daar globaal gezien mooi in slagen.

Onze werking is immers ruimschoots afgestemd op ontmoeting en

ontspanning. Onze taak ligt er nu vooral in om onze Jongeren

te steunen en te motiveren om deel te nemen en mee te werken

aan deze luchtige ontspanningsmomenten.



Om kort te zijn willen wij de vrije tijd van al onze bezoekers
vermenselijken. Wij wensen geen louter consumerende jongeren
maar wel actieve leden die deelnemen aan activiteiten en er
zelf graag een handje uit de mouw voor steken.

Langs deze weg roepen we dan ook nog steeds om jonge mensen
met frisse ideeën.

Allen samen kunnen we jullie dan de ruimte geven waarin we
elkaar kunnen ontmoeten en zonodig ondersteunen.

STRUCTUUR_EN_A 1^0NO MIE

Jeugdhuis Tonzent is een VZW ( Vereniging zonder Winstoogmerk )
d.w.z. dat wij wel winst mogen maken, maar dat deze winst uit
sluitend moet besteed worden aan de verdere uitbouw van de
werking.

Een VZW is een rechtspersoon wat het voordeel biedt dat de
leden van de Raad van Beheer ( de leiding ) niet persoonlijk
met hun eigen kapitaal aansprakelijk kunnen worden gesteld.
Daartegenover staat dan wel dat de VZW een werkwijze kent die
tamelijk tot zeer omslachtig is.
Een VZW moet alzo minstens éénmaal per jaar een Algemene Ver
gadering organiseren. Alle leden hebben recht op één stem.
Zo kunnen de leden uit haar rangen een Raad van Beheer kiezen
samen met een programma dat deze nieuwe beheerders wensen te
verwezenlijken.

Deze Raad van Beheer heeft in principe een toezichthoudende
functie op de dagelijkse beheerders. Wij noemen ze de kern
leden. Zij zijn het die-het jeugdhuis doen draaien. Het zijn
immers de kernleden die de activiteiten organiseren en verder
uit werken. Om deze organisatie vlot te laten lopen worden
er dan ook regelmatig vergaderingen gehouden waar ieder kern
lid de voorstellen van een andere collega, bezoeker, of losse
medewerker in overweging neemt.

vergaderingen, een Raad van Beheer, ... Ze krijgen pas zin als
je autonoom kunnen werken. Zo bepaalt het jeugdhuis zelfstan-
standig zijn beleid en hoeft het geen rekening te houden met
eventuele parochiale verbintenissen. Ook financieel zijn we
onafhankelijk, zodat éénieder samen met de Raad van Beheer
ever de toewijzing hiervan kan beslissen.



Gemeentekrediet

Gemeentekrediet
van BelglèNv

Agentschap Kampenhout

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

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



Bloemenboetlek
I-cuvcnscHtccnwcg 125

j, . 3090 Kiimponhout
" Tel : 016/60 54 05

"  Thulsltrvcrlni^ gratis

m ^ r 0|x;n alir da^n*tült}yy van9tot21uur
ook op ronria^

BIXIEMEN EN P!J\NTEN
VOOR ALLE

GELEGENHEDEN

DONDERDAG GESLOTEN.

uit sympathie

CAFE SINTJOZEF
BIJ ALAIN & RITA

HUTSTRAAT 47 , KiVMPENHOUT-RELST



JEUGDHUIS TONZENT IS ERKEND.

Jeugdhuis Tonzent Is een erkend Jeugdhuis, d.w.z. dat wij

door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, dienst

Jeugdwerk worden aanvaard als zijnde een volwaardig Jeugd

huis.

Hiertoe moeten een aantal minimumvoorwaarden vervuld worden

op het vlak van ontmoeting, recreatie, vorming en maatschap

pelijke participatie.

Deze criteria omschrijven zou te omslachtig zijn, maar alge

meen gezien kunnen we zeggen dat onze Jeugdhuiswerking zeker

aan de gestelde voorwaarden voldoet.



DE WERKING.

DE HEILIGE KOE VAN HET JEUGDHUIS : DE TOOG.

Het zal Je wellicht opgevallen zijn dat onze toog vrij groot
is. Nu mag Je voor ons part die toog best wegdenken. Probeer

maar eensl Toch niet zo gemakkelijkl

Daar hebben we zelf ook al ferm last mee gehad. Enerzijds

hoeft een toog niet in een jeugdhuis, maar anderzijds worden

tussen pot en pint vrij vlug contacten gelegd.

Welnu, omdat het nu toch zo'n pronkstuk is, gaan we hem ook

niet zomaar direct afbreken.

Maar als je die toog niet wilt zien, dan kan je hem gerust

ontwijken. Als je het nog niet wist, dan krijg je nu nogmaals

de enige echte waarheid : Tonzent is geen café.

Deze uitspraak betekent dat onze hoofdbetrachting niet ligt

in het runnen van een café. In Tonzent ben je niet verplicht

iets te drinken en de vrijwilliger achter de toog zal je

zeker niet nukkig bekijken als je niets drinkt.

Tijdens de instuiven kan er dus wel gedronken worden wat in

houdt dat Je alzo op indirecte manier de ganse werking van

het Jeugdhuis mee steunt. Alvast proosti

DE OPENINGS- EN SLUITINGSUREN

Om aan de erkenningscriteria van het Ministerie van Vlaamse

Gemeenschap te voldoen, moet een jeugdhuis 19 uren open zijn.
Wij zijn in principe open op de volgende dagen :

vrijdag : van 19.00 tot 01.00 uur.

zaterdag : van 19.00 tot 2^00 uur.

zondag : van 17.00 tot 23.00 uur.

woensdag : van 19.00 tot 23.00 uur.

Gelieve voor de sluitingsuren begrip op te brengen. De mensen

die het jeugdhuis openhouden denken ook graag aan de volgende

morgen. Bovendien blijven zij nog even na om het lokaal een

schone beurt te geven zodat alles netjes klaar staat voor de

volgende dag.



DE BANK
tE JE RUIMTE 6EEFT.



DEKREmYS
Kruidenier - Algemene Voeding

Specialiteit i brood en pasteigebak

Verdeler : Petrogaz en Ultratjutane

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

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

Wekelijkse rustdag j Maandag.

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

DE BANK

WAAR IK ME THUIS VOEL,



DE BOEKHOUDING EN DE ADMINISTRATIE.

Schrik niet, maar ons JeugdhuiaJe krijgt jaarlijks zowat één

miljoen frank in handen. De voornaamste bron van inkomsten is

tot nu toe de tap geweest. Verder krijgen we geld van de lid-

kaarten, de entrees voor bepaalde activiteiten, de subsidies

en de sponsering.

Uitgaven gaan naar : onderhoud, electriciteit, water, gas,

herstellingen, aankoop meubilair, platen, tijdschriften,

activiteitenonkosten, Sabam ( auteursrechten voor optredens,

fuiven, toneelvoorstellingen,...) ...

We hebben een girorekening en een spaarboekje bij de Cera,

waar we eveneens onze verzekering brand en B.A. hebben.

De boekhouding van dit alles ligt ter inzage in het secretariaat.

DE STRIPBIB.

Het Jeugdhuis denkt aan zijn stripfanaten. Dankzij de Jaren

lange inspanningen van Hark Holsters kunnen alle geïnteres

seerden terecht in onze stripbib die elke zondagvoormiddag van

09.30 h tot 11.30 h geopend is. Je kan daar een rijke collectie

aan strips ontlenen voor de luttele prijs van 5 fr.

De stripbib kent 150 leden die dankbaar gebruik maken van

deze dienstverlening.

HET SECRETARIAAT.

De trap omhoog, eerste deur links. Een grote tafel met veel

stoelen errond, dat kan niet anders zijn als de vergaderruimte.

Anderzijds herbergt deze ruimte eveneens ons archief en onze

documentatie.

Op de boekenrekken vindt Je informatie omtrent :

- Jeugdhuiswerk

- films

- relatievorming

- sport en spel

- Jeugdproblematiek

- vrije tijd en toerisme

Kom zelf maar eens kijkeni

Aanvullend vind Je in recreatie en ontmoetingsruimte de meer

recente informatie alsook de verschillende tijdschriften waar-



op het Jeugdhuis geabboneerd is : Kruu, Humo, Rif Raf, De

Wereld Morgen, ... evenals een aantal kranten : De Morgen,..

Verder bereiken er ons diverse culturele tijdschriften alsook

krentjes van andere Jeugdhuizen.

DIEWSTVERLKMING.

Het Jeugdhuis verleent tegen bepaalde gunsttarieven zekere

diensten.

- Zo kan men steeds de lokalen aanwenden om te vergaderen, of

om met een muzlekgroepje te repeteren.

- Zo wordt tevens regelmatig het filmscherm en de filmprojector

uitgeleend.

- Tevens kunnen alle Jeugdverenigingen gratis gebruik maken van

het Tonzentkrantje om hun activiteiten aan te kondigen.

DE LIDKAARTEN.

In de erkenningscriteria voor Jeugdhuizen lezen we dat elke

gebruiker In het bezit moet zijn van een tijdelijke of de

finitieve lldkaart. Een lldkaart betekent dat Je erbij wil

horen. Je wordt dan gratis op de hoogte gehouden van ons

Jeugdhulsgeweld via de Tonzentkrant. Bovendien krijg Je aan

zienlijke korting op tal van activiteiten en ben Je eveneens

verzekerd I

DE TAAKVERDELING.

Onze werking wordt (be)geleid door een groep Jonge mensen,

allen vrijwilligers. In Jeugdhuistermen spreken wij van de

kernploeg.

Deze kern is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken :

plannen, organiseren en uitwerken van activiteiten, verloop

van het programma, onderhoud van de gebouwen, administratie...

Eenleder kan kernlid worden. De enige eis die we stellen is

Inzet en bereidheid tot luisteren naar elkaar en samenwerking.

Zo wensen we de Jeugd te bereiken die om de hele werking be

kommerd zijn en die zich niet uitsluitend aangetrokken voelen

tot enkele prettige onderdelen van het Jeugdhuisgebeuren, zoals

tap of discobar.

Samenwerking maakt de kracht uit van ons Jeugdhuis en waarom

niet met Jou erbij I
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DAMES- HEREN-

en

KINDERICLEDINQ

OPENINGSUREN;

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

RETHORIQUE-SANDWICH-TRIANGLE

Fcrd. V/erstraetenlaan 50

3090 KAMPENHOUT

tff (016) 95.14.02



OPTIEK

-Dorpsstraat .19 "3090 KAMPENHOUT

016/6512 60
•* ■ V r-*/'- • • .• V.

I HOORAPPARATEN EN CONTACTLENZEN.

Leuvensesteenweg 43
3090 KAMPENHOUT



VOOR DE GOEDE OANQ VAN 2AKEM ; AFSPRAKBN.

Om een vlotte werking te verzekeren zijn er in elke vereniging

enkele afspraken gemaakt. Zo vragen wij begrip op te brengen

voor de tapper. Hij is geen professional zodat Je misschien

niet altijd een even mooie col op Je pintje zal krijgen.

Ook vragen we Je Je consumaties zelf te komen halen. En als Je

dan nog iets komt halen of als Je naar huis gaat, breng dan

liefst eerst alle lege glazen terug naar de toog.

Hou het lokaal met alles erin, erop en eraan in ere. Alles is

er voor Jou maar ook voor de anderen. Als Je iets morst zal

er geen boeman klaar staan om Je te berispen. Het is evenwel

maar een kleintje om een schotelvod of een dweil te vragen

aan de verantwoordelijke.

Er zijn nog meer van die afspraken die Je wel zult ondervinden

als Je al eens het Jeugdhuis binnenspringt.

DE ACTIVITEITEN.

De activiteiten in ons Jeugdhuis zijn van velerlei aard :

- ontspannend

- speels

- informatief en vormend

In het beste geval treffen we deze soorten van activiteiten in

combinatie aan. Een informatieavond kan bijvoorbeeld heel speelt

worden opgevat en toch heel wat zinnige dingen overbrengen.

Zo kan tijdens een dansinstuif ook een verassingselement in

gelast worden die op een ludieke manier informatie bevat.

De ontmoeting loopt evenwel als een rode draad doorheen al onze

activiteiten.

We onderscheiden 3 grote werkvormen :

- de instuif t vb. een luistermuziekavond, een rustige instuif,

een dansinstuif, een free-podium...

- de vastgelegde activiteiten : vb. film, optreden, kwis.Jeugd-

'"'huizentoohten, uitstapjes, infoavonden...

- de werkgroepjes : vb. sport-, toneel-, zang-, fotografie-,

enz. club. Deze werkvorm stelt op dit moment niet zoveel

meer voor ( behalve onze voetbalploeg dan ), maar ieder ini

tiatief hierrond uitgaande van een aantal leden zal met

' applaus onthaald worden.



WAT KAM EEN JEUGDHUIS BETEKENEN VOQH JOMGE MENSEN?

Als jeugdhuis krijgen we een hele bonte groep van jonge mensen
over de vloer. Leeftijd, studie, beroep, politieke of ideolo
gische strekking, daar houden we geen rekening mee. Iedereen
is welkom t

Wel is de leeftijdgrens op 16 Jaar bepaald. Die grens lijkt ons
verantwoord omdat we er enerzijds geen peutertuin van willen
maken ( de leeftijdsgrenzen zouden dan werkelijk te groot zijn )
en anderzijds omdat precies voor de opgroeiende jongeren en
jongvolwassenen het vrijetijdsaanbod vrij eng is.
Precies op die leeftijd immers ontstaat immers een grote behoef
te naar omgang met anderen.

Deze algemene behoefte vindt zijn uitlaatklep in het uitgangs-
leven, hoewel deze behoefte evenzeer in clubverband of in andere
verenigingen kan bevredigd worden.

Het specifieke aan een jeugdhuis is evenwel dat het een zo
breed mogelijke waaier aan activiteiten zal uitstrooien. In
een jeugdhuis zal dan ook vanalles mogelijk zijn gaande van
rustige avondjes tot wilde td's, minivoetbal tot kicker-tor-
nooien, filmavondjes tot knutselinstuiven
Op die manier kunnen individuele interessen en vaardigheden
worden uitgebreid. Van alles eens kunnen proeven, dat is onze
leus en het geweldige ie dat je niet eens de beate moet zijn.
Bovendien gebeuren alle activiteiten zoveel mogelijk in groep
en in een sfeer van ontmoeting en ontspanning.



Zakenkantoor Joheui Mauynissen
SPAARKRED I ET & VERZEKER I NGEN

GIROREKENING
ZIchtrekening voor al je doordeweekse betalingen, met 4.5% rente I

Gratis BANCONTACT tot je 21 bent.

BROMFIETS - MOTO - AUTO

VERZEKERINGEN
beste prQs / kwaliteit

Fuil Senrice

® 016/65 14 11 a Stationsstraat 20 3090 Kampenhout



GARAGE • CARROSSERIE • BANOENCENTRALE

BOGHEMAIMS
KRUISSTRAAT 12 - 3092 NEDEROKKERZEEL
TEL. [31B] 65 5752- (016) 85 BS 26 - FAX (016] 6514 76

TOYOTA
dealer



DE TOEKOMST.

Als Jeugdhuis bestaan we dit Jaar 25 Jaar. Reden om feest te

vieren, dat zeker. Maar na Jarenlang bezig zijn, dringt zich
ook de vraag op waar Je naar toe wil. Is dit Immers niet de

meest prangende vraag van elke vereniging die haar werking
een stabiel karakter wil verlenen zodat de meeste ongure wind

het Jarenlange gepieker, de voortdurende arbeid en Inzet niet
van vandaag op morgen In het niet zou blazen?

Veel IdeeBn, veel visies. Ja dat well Maar of ze te realiseren

zijn Is weer een andere zaak I

Op korte termijn en zeker haalbaar Is het veranderen van ons

meubilair. Zo hopen we binnen afzienbare tijd voldoende geld
op onze spaarboek te hebben om nieuwe tafels en stoelen te

kunnen aankopen.

Ook wordt er gedacht aan een groter podium. Zo zouden we dan

ook eens andere groepjes kunnen uitnodigen gaande van 'toneel

cabaret* tot bluesgroepen. Alzo hopen we nog gevarieerder

de Jeugd tegemoet te treden. Een speciale werkgroep " podlum-

progranmatle " zou hiertoe opgericht worden. Iedere maand zou

zlJ dan een groep of spreker op het podium roepen, waarbij
ze dan ook zal moeten zorgen voor de nodige opkomst en fondsen.

Meer Ingrijpende visies zouden het Jeugdhuis meer als een

combinatie van "Jeugd- en cultuurhuls" zien, waar een aantal

verenigingen hun zetel en standplaats zouden hebben.

Om dit te realiseren zouden evenwel een reeks verbouwingen

moeten plaatsgrijpen zoals het naar beneden halen van het plafond
zodat de nu niet gebruikte ruimte boven de huidige ontmoetings
ruimte een nieuw T'onzent zou kunnen worden voor bestaande

culturele verenigingen.

Je ziet het, bezinnen over onze werking en onze doelstellingen
gaan we zeker niet uit de weg. Bén doelstelling zullen we even

wel nooit In vraag stellen s Alle aspecten van onze werking

zullen steeds Ingekapseld zijn en blijven In de sfeer van een

echte ontmoeting, zodat Je op den duur zo gehecht geraakt aan

Je Jeugdhuis dat het een tweede huis voor Je wordt, een tweede

t'onzent I



11.11.11
OMDAT HONGER EEN ONRECHT IS .

De schuldenlast in de derde wereld is voor de ont
wikkelingslanden een onoverwinnelijke berg. Een
bijna hopeloze toestand waar wij, het Westen, mee
verantwoordelijk voor zijn. Daarom voeren we dit
jaar campagne onder het motto :

BEGRAAF DE SCHULDENLAST, NIET DE
DERDE WERELD.

De ontwikkelingslanden proberen massaal hun
schulden af te lossen. De hoge intrestvoeten
echter, maken dat die schulden amper verklei
nen en bijgevolg als een zwaard van Damocles
boven hun hoofd hangen.

Om hier uit te ontsnappen worden de ontwikke
lingslanden verplicht meer te gaan produceren
voor de export i.p.v. voor de behoeften van de
eigen bevolking. De grondstoffenprijzen zijn
d^enboven in mek^ gestuikt. Daardoor
heeft de derde wereld weer te weinig inkomsten
en kunnen ze hun schulden niet aflossen. Tja
eindigen ze waar ze begonnen, dus lenen ze op
nieuw ... bij het Westen.

Met deze spiraalbeweging worden de ontwikke
lingslanden steeds armer en zit haar bevolking
kompleet aan de grond.

Voor het derde opeenvolgende jaar steunen we
een projekt in Nicaragua dat de gezondheids
zorg verbetert. De gezondheidszorg is een pri
maire behoefte die vooral voor kinderen onmis

baar is. Denken we maar aan de vele dodelijke
slachtoffers ten gevolge van diarree.

Daarom heeft het 11.11.11-komitee ook dit Jaar
gezorgd voor :

- animatie in de scholen

- een dorpswedstrijd via de winkels
- deur aan deur verkoop met 11.11.11 -kaarten
- het derde-wereldfeest:

Wie wil kan ons rechtstreeks steunen op
Rekeningnr: 001-1650025-34

DERDE WERELDFEEST

ZATERDAG 9 NOVEMBER 91

SPORTHAL van BERG

14.00 u kinderanimatie

1930 u koor Kontrarie

20.30 u "Les Prophatcs" Afrikaanse groep

gevolgd door fuif

doorlopend : info - video - verkoopstands

kassa: 150,-fr.

(kinderen -14 Jaar namiddag 50,-fr.)

(kinderen-14 jaar avond 50,-fr.)

HOU DEZE DAG VRU EN STEUN MET
ONS DE DERDE WERELD !

GROTE DORPSWEDSTRIJD

U KRUGT BEGIN OKTOBER

DE DEELNEMINGSFORMUUEREN

IN UW BUS

Vragen over

de Derde Wereld en Kampenhout

Door mee te doen steunt u ons projekt in

Nicaragua

Er zjjn een paar leuke prijzen te winnen !

pRl'jSÜVTREiVdNfr IN KRmEHHOUT
iVC tAAtf IAAlN
na het FEÊiiy



ONS DIEPVRIESCENTRUM
Mechelsesteenweg 30

3090 KAMPENHOUT-SAS

Tel. 016/60 25 11 - 60 05 37

Openingsuren:
Woensd., dond., en vrijd. van 14 - 20 u.
Zaterdag van 9 -17 u.

THUISBESTELLING 016/60 25 11
(via Covee Kampenhout)

idat
lekker'

JEUGDHUIS



ZELFBEDIENING

CENTRA - JANSSENS
Stationsstraat 17 • 3090 KAMPENHOUT

VOEDINGSWAREN • CHARCUTERIE • SNIJKAZEN
FRUIT EN GROENTEN

BOEKHANDEL • PAPIERWAREN

"Goede koop, vlak bij de deur"

IJSSALON

KOFFIEBAR

Diverse

IJSSPECIALITEITEN
In ons huls gemaakt

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



JEUGDVEERTIBNDAAGSB : 9-23 AUGUSTUS

De voorbije jeugdveertiendaagse was "ongelofelijk, maar Tonzent" om het
met de woorden van een trouw lid te zeggen.
Ook mogen we niet vergeten de kernleden en leden te danken wegens hun on
vermoeibare inzet tijdens deze periode. Immers santen met de mensen die op
de activiteiten afkwamen hebben zij ervoor gezorgd dat de Jeugdveertien-
daagse zeer zeker het etiket "ongelofelijk, maar Tonzent" verdiende.

9 AUGUSTUS : GRATIS FUIF MBT GRATIS VAT

Vele dorstigen kwamen binnen en gelaafd gingen zij terug buiten, vele dans-
lustigen kwamen binnen en uitgeput gingen zij terug buiten.
M.a.w. onze drankvoorraden slonken tot kritieke waarden en de ambiance, met
plezier door onze DJ van dienst veroorzaakt, zorgde voor acrobatische dans
taferelen waarbij twee jonge snaken toch wel ietwat veel uit de kleren gingen.
Wat hun bedoeling was, weet ik niet maar hun succes bij de Tonzent-melsjes
was maar pover.

Het aantal fietsen her en der rond het JH verspeld', waren die avond niet te
tellen, eens te meer het bewijs dat ons "Wel Jong, niet gek" spotje het uit
stekend doet, alhoewel sommigen die nacht, in miserabele toestand bij de WC-
pot zittend, hier wel anders over zullen gedacht hebben.

10 AUGUSTUS : FRBB-PODIUM

Als opener van dit free-podium mochten de uit Berg-Kampenhout komende Shinlng
Mirrors opdraven. Hun minneliederen konden zeer zeker door de beugel en ze
lokten dan ook enige appreciatie vanwege het publiek uit. Alleen nog wat aan
jullie podium-act werken, jongens (en meisje).
Het electronica-duo dat Mema de bühne besteeg, speelde-ere wie ere toe-
komt-zeker niet slecht, maar de mensen schenen hun kunsten niet te vatten.
Ikzelf vond het vleermuizenmuziek, maar dan wel muziek voor hoogbejaarde
vleermuizen.

De Top of the Bill dan, het Holsbeekse covergroepje Absolute Absurdity ,zal
dit free-podium niet gauw vergeten, hier in Tonzent immers proefden zij* voor
het eerst van het grote succes. Zij kenden hun klassiekers en speelden die dan
ook vrij fantastisch na. Het Tonzentpubliek danste en applaudisseerde storm
achtig. By the way, "Maartse buien. Aprilse Grillen" spelen ze zelfs beter dan
dat The Paranoiacs dit doen. Het free-podium werd trouwens vakkundig aan
elkaar gepraat door de in absurde kringen bekende poBten Tobias W. Streber
en Roger Cageot.



11 AUGUSTUS : VROUWENVOETBAL ♦ FILMAVOND

Een uniek feit in de Tonzentgescbledenis, voor de eerste keer namelijk ver
zamelden zich een aantal Tonzent-ecbonen om een potje voetbal te spelen en
dit tegen enige andere schonen die zich meestal bevinden In de buurt van de
El Toro Boys, m.a.w. een voetbalmatch tussen de Tonzent Glrls en de BI Toro
Girls. Tijdens de match werd er door de toeschouwers vooral veel gelachen en
kreeg de scheidsrechter het meermaals op de heupen wegens de zich opstapelende
misverstanden betreffende de regels. Uiteindelijk zegevierde het Tonzent-team
alweer-het wordt stilaan een gewoonte-en dit met ongeveer 7-ij.
Eén troost voor de El Toro Girls : zij doen het merkelijk een stuk beter
dan de El Toro Boys.

Diezelfde avond nog kon U eveneens getuige zijn van de niet onaardige prent
Moonstruck" die in één van onze cinémazalen werd vertoond.

Vanuit uw zachte stoel, beste filmliefhebber zult U zeker en vast niet hebben
opgemerkt dat er af en toe enige eskadrons helicopters ons Jeugdhuis passeer
den. By the way, hebt U in de film ook het grappige geluid dat de deurbel
maakte opgemerkt 7

It AUGUSTUS : VOLLEYBAL-TORNOOI

Het volleybal-tornooi vanuit de tuinen van Tonzent, beste lezer, heb ik helaas
niet lijfelijk kunnen meemaken, het enige wat ik van het tornooi heb kunnen
zien waren 3 zwart-wit foto's waarop men telkens de heer K. Bomers in een an-
dere positie te zien krijgt. Niettemin mag ik toch wel veronderstellen dat
er nog andere personen zijn geweest die aan de competitieve activiteit hebben
deelgenomen.

15 AUGUSTUS : FIETSTOCHT NAAR MARKTROCK

Op een half uur tijds, vlogen wij van het JH tot in het diepste centrum van
Leuven{de Oude Markt), hierbij begeleid door onze gidsen S.Croon en W Ver-
straeten die de vaartdijk tussen Leuven en Hechelen kennen als hun broekzak
Te Leuven aangekomen merkte ondergetekende op dat hij z'n geld verloren was
hij besloot dan ook prompt van iedereen te profiteren. '
Op de Oude Markt aangekomen zagen wij het onvolprezen combo Green aan het werk
en uit pure devotie begonnen sommigen onder ons haast te stage-diven en andere
domme dingen te doen. Hierna ging ieder zijn eigen weg maar kwamen we toch
-ongeacht de toestand waarin we ons bevonden-behouden thuis.

16 AUGUSTUS : RECEPTIE 25 JAAR TONZENT ♦ VERNISSAGE

Jij besloten het 25-Jarig bestaan van ons Jeugdhuis met enige finesse en
stijl te vieren, wat meer concreter betekende dat er geen bras- en zuipfuif
iiet 25 gratis vaten zou worden georganiseerd.



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
Kampenhout-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
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VECHTEN OF ...
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II^EjjKeN
VLAAMSE VREDESWEEK

VECHTEV OF SAHEMVERKEH.

Het deze slogan stappen de vlaanse vredesbevegingen de
vredesveek van 30 septenber tot 6 oktober a.s. tegeioet.

Met deze slogan villen ve vragen stellen over onze
nanier van ongaan net conflicten. In plaats van een
iilitair denken kiezen ve voor dialoog, overleg en sanen
verking. Centraal vinden vij het streven naar socjale en
politieke rechtvaardigheid net speciale aandacht voor de
nindernachtige. de aree, de verdrukte in de conficten.

De vlaanse vredesbevegingen lanceren deze veek net een
gezanelijke affiche en folder, een studiedag en een
politieke actie.

JH TOHZEHT Iaat de vredesveek met zonaar voorbij gaan.



IN TONZENT:

In Sdnennerkiiig net het jeugdpestorale teaa van £rps
Kverps brengen vij u een vorningsavond;

VIJAND IN BEELD: LIBANON.
ZONDAG 6 OKTOBER 2üu.

Hoe kont liet dat Libanon sinds 1975 in een niet te
stoppen spiraal van geveld is terechtgekouen?
Is hel inderdaad een oorlog tussen christenen en noslus

Verloop van de avond:

Een korte inleiding over I'ax Christi door Dirk Van Erps

•Een dia-reeks die een beeld schetst over het thena
vaarin de vredesweek plaats heeft net aandacht voor drie
conflicthaarden: Libanon, Soedan, Nosovo.

Ecir getuigenis van een Libanees over de problenen in
zijn land. Natuurlijk zorgen ve voor een tolk.

-De nogelijkheid on vragen te stellen en gezellig na te
praten bij een drankje.

Als jc vragen hebt over deze vorningsavond of over het
vorningsaanbod van Tonzent in het algeneen kan je steeds
terecht bij Elke Andries en Koen Trappeniers.



RENAULT
Garage SCHEPERS j).v.b.a.
Leuvensesteenweg 61
1910 Kampenhout
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-vodr de deur!! gasolie PIVATROL speciaal
Neem uw voorzorgen !! voor bovengrondse voorraadlanks !
De winterprodukten zijn in voorraad !!

( PIVATROL = VORSTVRIJE GASOLIE )
VERWARMING IS DUUR - N.V. PIVA IS GOEDKOOP

* Winterdiesal 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



Wel besloten wij een alcoholvrije receptie-wat eoimnigen onder one zeer zwaar
viel-te organiseren, en dit te midden van een aantal kunstwerken.
Zo kon men langs de ene kant van de zaal enige uitstekende doeken uit het exo
tisch realisae cg^erken, lange de andere kant kon men de eigenzinnige pop-neo-
barok-art-werken van de al even buitennissige kunstenaar Enrico RN Horta, het
enfant terrible van de pop-neo-barok-art,bewonderen, op het podium ten slotte
waren nog enige glas-constructies uit het abstract dadaïsme te bewonderen.
Verder hadden wij de ouders zeer vriendelijk uitgenodigden mochten wij de
retoriek van onze voorzitter ondergaan, hierin gevolgd door de heer B. Leus,
de zleleherder van ons Jeugdhuis. Wij danken de beide sprekers die het zo
vrijmoedig voor de Jeugd opnamen.

17 AUGUSTUS : SANGRIA-AVOND

De ouders, jazeker beste lezer, zakten voor de tweede maal reeds in groten
getale af naar ons JH, ditmaal konden wij hen lokken met een paar litertjes
sangria en de blofte dat het net zo leuk zou worden als op de receptie. Zo
blijkt maar dat JH Tonzent niet hoeft onder te doen voor de gildefeeeten, U
kan het al raden, beste Tonzentkrantverslinder, wat voor een feestje wij
zullen bouwen als we 450 jaar bestaan.
Niettemin zaten sommige Tonzentleden na twee avonden ouder-invasie handen
wringend aan de toog te wachten tot de laatste ouders de deur uitwaren en
de muziek weer boven het oudervriendelijk geluidsniveau mocht uitstijgen.
Toch bedankt, beste ouders voor talrijke opkomst en uw welgemeende interesse
in ons JH.

18 AUGUSTUS : KRIJTTBKENINGENWEDSTRIJD

Een stuk straat met krijt volkliederen kan het kleinste kerstekind, vraag
dat maar eens aan de heren T. Hartens, G. Nevens en J. Rommens.
De straat kunstzinnig bewerken daarentegen is niet iedereen gegeven, denken
wij maar aan de "Lieve Kleine Pirhana" van de heer M. Van Herck en het ongeveer
200 m lange gedicht van de bekende poeten T.W. Streber en P. Modaal.

21 AUGUSTUS : DROPPING HET PIZZAFESTIJN

Spoorzoekers, padvinders en speurneuzen, beste lezers, zij onder ons niet
terug te vinden, waar het westen ligt kunnen wij U niet vertellen en toch
beproeven wij elk jaar onze instincten door een dropping te organiseren,
die overigen s ook elk jaar bewijst welk een klunsharken wij zijn als het op
een beetje kaartlezen aankomt. Dit jaar was dit niet anders : Bén team heeft
de gehele dropping afgelegd, maar dan wel keurig op de fiets begeleidt door
de heer E. Holsters (hij die de dropping heeft opgesteld). Vele teams hebben
het beginpunt vanwaar ze moesten starten nooit kunnen vinden en nog steeds,
beste lezer, dolen zij nu rond op de uitgestrekte witloofvlakten die ons dorp-
Je rijk zijn, zij die het beginpunt wel konden bereiken, waren dan weer met
geen stokken op het toch wel vrij zeevaardig vlotte krljgendat hen naar de
overkant van de vaart moest brengen. Eddy, Hark uit naam van Tonzent zeg ik ;
"Wij schamen ons, want de natuur- en bosmens in ons is reeds lang dood".



Gelukkig waren er tegen democratische prijzen nog enige zelfgemaakte pizza's
te verkrijgen om de teleurstelling die velen hadden opgelopen smakelijk te
kunnen verwerken.

Immers met toewijding en vakmanschap en gevaar voor eigen leven-dit vooral
wegens de zeer slecht werkende ovens-heeft onze keukenpiet Tabasco Benny, hier
bij geholpen door zijn koksmaatje Rudolf Ragodt, onze magen weten te vullen.

22 AUGUSTUS : ZEB-UITSTAP NAAR BLANKENBERGB

Ikzelf, beste lezer, had het karakter niet om voor deze activiteit op tijd uit
mijn bedstede te springen was dus helaas niet lijfelijk aanwezig.
Wel ben ik via één mijner infiltranten te weten gekomen dat een tiental mensen
zich in Blankenberge hebben beziggehouden met het al dan niet vals brallen van
het gelijknamige lied van de heer H. Hattyssen, wijl zij met hun strandschep
jes roffelden op hun emmertjes.
Het heeft er die dag zelfs geregend en verder is mij ook nog bekend dat mej.
K. Louis veel minder vis gegeten heeft in vergelijking met de vorige zee-
uitstap.

23 AUGUSTUS : CORKÏ ♦ THE FLYIMG DCXTTORS OP LOVB

Een 350-tal mensen en pubers zijn die avond getuige geweest van enige optre
dens. Zij zagen The Flying Doctors Of Love hun uiterste best doen om een goeie
indruk te kunnen maken bij tiener- en pubermeisjes. Wat overigens wel is gelukt
,  de zanger, reeds lang een lokaal idool zijnde, diende verkleed In the Elep-
hant Man en belaagd door een 20-tal Jonge maagden de wijk te nemen naar het
café van Alain en Rita waar hij meteen een liter fruitsap bestelde om het le
ven terug klaar te zien, dit terwijl, enige harde fans buiten stonden te gillen
met hun neus op het venster gedrukt om toch maar een glimp van hun idool op
te vangen.

Later konden wij allen meegenieten van het nog populairdere en uiterst talent
volle Gorky, die ons anderhalf uur lang ademloos richting podium hebben laten
kijken.
Bedankt Luc, Wout en Geert voor uw aanwezigheid en sympathie.
Terloops kwam ook Julien Put van Radio 2 eens kijken en kmamen wij een week
later met de aktiviteit terecht in het puberale roddelblad Joepie, gelukkig
niet in de Hart tegen Hart rubriek.

Zt AUGUSTUS : CASINO-AVOND

Ons JH omgedoopt in een echt gokpaleis togen onze croupiers, valsspelers, eer
lijke spelers en toekomistlge armoezaaiers aan het werk. Er werd een verwoe
de velslag tegen Vrouwe Fortuna geleverd die avond. Verhitte koppen rond de
roulette-tafel waar trouwens ook Iets uit de lucht gevallen Is-een waarschu
wing van Jahwe, wellicht-, In hun kassen ronddraaiende ogen blJ het pokeren
om de valsspelers te betrappen, het verstand op nul, de mond op onzinnige
praat en de blik op oneindig bij Hoger Lager, en bij het blackjacken en 21-
en diende er niet gekleurenwiest te worden. Kortom, een fijne avond.
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•S (016) 65 64 61
HAACHTSESTEENWEQ 126

3091 KAMPENHOUT-BERG

veto's

bromfietsen

dorpelstraat 32
3090 kampenhout

tel. (0t6)65 53 29

b.t.w. 580.131.363

hilaire de coninck



FOTO ROGER

VOOR AL UW FOTOWERKEM 1 A0RC5

DORPSSTRAAT 21

3090 KAMPENHOUT

Tel : 016/ 65. 54. 44.

Zondagnamiddag en maandag gesloten,

HANSA KEUKENS
LIECHELSESTEEiriVEG 52

3090 lOU-pENHOUT (SAS)

OPENINGSUREN : ma.—vr» 13u.30-19u.OG

sa.-zo. 10u.00-17uo00

OOK OF ZONDAG OPEN !I

tel. 016/60.18.41



25 AUGUSTUS : MINI-VOETBAL ♦ BARBEQUE

Wij mogen de EI Toro Boys feliciteren, dit was hun beste wedstrijd tot nog
toe tegen de onoverwinnelijke Tonzentboys, met een-voor de EI Toro Boys is
dit een uitstekend resultaat-kleine nederlaag Cl-l) mochten de heren K. Huens
, J. Feyens en Co met opgeheven hoofd het indoor-stadion van de sporthal ver
laten. De heer K. Huens was zelfs vriendelijk tegen ondergetekende na de match.

Op de barbeque dan zagen velen de duiven vliegen in plaats van ze op te eten,
omdat zij niet schenen te weten hoe aan deze lekkernij te beginnen. Onderge
tekende wist dit wel en heeft dan ook een 3-tal duiven in zijn kas geslagen.
Later die avond hebben nog enkele EL Toro Boys een geweldig feestje gebouwd
om de jeugdveertiendaagse in schoonheid te doen beëindigen.

ONDERGETEKEND : P.S.

Gorky



ONSE VROUWE, DIE SCONE, DIE SOETE

Waarde lezers, Maria, "die scone roaghet", kijkt smartvol op ons neder,
meewarig haar gezalfde hoofd schuddend en trlést haar blik vol tomeloos
verdriet afwendend. ZIJ vraagt zich rusteloos af wat er van ons zal wor
den, wlj die het ware licht des hemels nog niet hebben mogen aanschouwen
en ze scheurt weeklagend het gewaad In blauw en wit, de kleuren van AA
Gent en menige andere cafeploegen.
Ik, waarde lezer, uw toegenegen kruisridder, heb onze Vrouwe kunnen aan
schouwen In een groots visioen vol van lichtflitsen, donderslagen en
engelen blazend op bazuinen. Harer klachten en ontboezemingen heb Ik be
luisterd met devotie en toewijding en alzo vielen er zelfs nog blJ mlJ
schellen van mijn ogen.
Ik, Plet Modaal, zal U het licht laten zien dat ook Ik heb gezien. Ik zal
U laten voelen wat ook Ik heb gevoeld.
Tot het bereiken dezer doelstellingen heb Ik op "den frsytage 10 mey anno
domino 1991" een sekte opgericht om aan de smartelijke grieven van onze
Vrouwe te voldoen, "De Heilige Congregatie der Tien Stenen Broden" Is
haar naam. Ik zie U reeds denken, beste lezer, dat een sekte oprichten
"naa toch nle zoö moellek es" .
Welnu alvorens U enkele plichten en geboden mede te delen aan dewelke de
discipel van onze congregatie moet gehoorzamen, wil Ik U dit relaas doen
om aan te tonen dat dit degelijk wel zeer moeilijk en hemeltergend Is.

Ballade Van Ben Yumfle. (Tragisch kortverhaal).

Enkele Jaren geleden, eveneens In de moois en zoete meimaand, richtte Ik
samen met de U In occulte kringen welbekende ziener Leonlth Zenlth een
sekte op. WIJ waren toen nog gelukkig en devoot, we deelden met de glim
lach onze karige spijzen en het brakke water, de Yumfles werden wlJ ge
noemd naar de naam van onze sekte "Young Urban Mary Foundation".
Nadat enkele manen weggedragen waren door de zo gehate tijd telden wlJ
reeds een vijftal discipelen die het geluk, alsook de stank, In onze
catacomben kwamen vergroten. Ik zie hen nog voor mlJ, rusteloos In hun
slaap woelend op de harde vloer, een beetje bedeesd en onwennig zongen
zij hun eerste Gregoriaanse liederen. Jong en onbedorven als zlJ waren
beschouwden ze Leonlth en mlJ als halfgoden gelijk.



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

Club ooi-rekening
DE ZICHTREKENING VOOR JONGEREN
Tussen 16 en 24 jaar

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

sche toegang tat hel hele Bancontact/Mister Cash-
netwerk. Al de gegevens van je Club 001-Rekening
zitten nl. gecodeerd in het zwarte stripje achterop je
kaart. Concreet betekent zulks dot

■ je 24 u. op 24, 7 dogen op 7 en oon om het
even welke Boncontoct/Mister Cash-automaat in
België geld kunt opvragen van je Club OOl-Reke.ninc



Tank bij mij
Esso Euro Loodvrij
met 3 jaar garantie.

Een unieke service!

Want als u by my Esso Euro Loodvry tankt,
dan krügt u daar een veilige, schriftelijke ga
rantie bij. Twyfel geen moment: voortaan kiest
u Esso Euro Loodvry. Da's dubbel zeker.

Esso,precisie-produkten voor betere prestaties.

V

ESSO SELF-SERVICE VAN ASSCHE
Leuvensesteenweg 26 — 3090 Kampenhout
Tel: 016 / 6035.39



""""""J" •" ...r «J„ <,„. .0.1,

S'iS'S; ™TLS°C «.ISi'S "ï.';'" •"
i:Lr;s=riS srji
loofs" al onze dlscin^ên hlerL Lf , ge
roet slechte vrienden en hij begon zlch^te^'lnte^"^''' kennis gemaakt

nStHiX Sn? ?e" bSsT "T

hij smeet mij ?L d^^Sle^^'b^z^te^i^S ^

Later werd leonith zelfs er?-vo?rzitt?? d^Sd^h* !"
(Hij lijdt nu nog steeds aan teeS?) '-«"«^ebond der Pedalofielen

SrsSpeMeTnaS^eSeSdT^" ^ ver-

cou-

p  ss:„T.«r2; ï.r:iT.öïïor
S'Hï'HES

Si™ S'ü'i^'s: VT.n.'tL'tTfr'!,'' """"■overschrijven van de volgend? t?ks?-

ii'.Zi;-iTSÏ'„S''K?;%"'1;.n'" "S r,"'"-Ijst a, ..„„oia „„ 0., „„„ —



U kan allen dat deze stpaf oneindig la en U nooit verglPrenls zal krijgen
,  het weze dus raadzaam mijn regelen ende geboden te onthouden.

Art. I : WIJ sullen onsch In oneches gemeenscap steeds bedienen van de
tael Oud-Nederlandsch of Oud-vlaamsch.

Zo zal bvb. de liefde bedrijven, voortaan klinken als "het soete spel der
minnen spelen" , de vrouw van de pastoor zal nu "bet des papen wijf" heten,
enz...

Wat onze eetgewoontes betreft volgen de artikels IX e.v. "GIJ sult nooyt
het vleesch ende bloed des wilde swljnen nuttigen, noch sult glJ eenige
spijsen verorberen op eenen freytage die vleesch of vlsch bevatten".
"Op den Tage des Vrouwes sult gij vasten en enkel uwer lippen moogen be
vochtigen".
"Op den Tage des Heres sult glJ enkel Paschendaele caes eeten ende bier des
abdijen drinken".

Enkele morele regels, de artikels XXV en XXXX. "Als glJ In kwaade tyden
van armoe of schaarste verkeert, sult glJ niets neemen wat U niet toe
behoort maer glJ sult den teering naer den neerlng moeten setten".
"Weekelyks sult glJ drel maelen des lands Mariabeeldekens moeten kulschen
ter glory van onsche Vrouwe"

Voorts zal U moeten opletten voor de socialisten, vrijzinnigen en raddraai
ers. Wanneer zlJ U snappen wachten galgan en brandstapels U op. ZIJ zullen
uw keel volgieten met kokende olie en uw vingernagels uitrukken.
Tortuur en pijn zal uw lot zijn tot U uw geloof afzweert.

Geïnteresseerden die wensen lid te worden van de "Congregatie der Tien Ste
nen Broden" kunnen contact opnemen door te schrijven naar volgend adres:
Piet Modaal

Hutstraat 22 (Kelder)
1910 Kampenhout

en zij storten maandelijks 2^00 BP lidgeld op het gironummer 00-0027601-006
Uw toegenegen en hoopvol in verwachting zijnde Plet Modaal.

Dit artikel noopte mlJ als toekomstige zleleherder tot het dichten ener
poSera :

Het Schaap

Het Schaap Zijn Poten Warmend Aan Het Zompige Gras
Wachtend Op De Nacht Van Regen En Pijn
Zijn Oerlnstlnct Zegt Hem Dat Dit Het Heil Niet Kan Zijn
Het Schaap Dat Alles Ziet Als Groen, Het Groen Dat Hem Voedt Bn Kwelt

Het Schaap Ziet Net Zoals WIJ Geen Kleuren In De Nacht
Maar Beseft Niet Dat De Geldhongerlge Boer Teert Op Zijn Vacht
Een Schaap Kan Niet Vrezen Maar Denken Kan Het Wel



TEGELBEDRIJF

S E R R Y N V.
BOUWMATERIALEN

DEPOT ETERNIT
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BB B
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BBBB

B
m

BBBB

Leuvensesteenweg 396

2980 BoortfTieerbeek

Tel. 016 / 60 44 89

openingsuren :

werkdagen ■ 09.00 u. - 12 00

13.00 u - 19 00 u

raterdag : 09.00 u. - 16 00 u

Zon- en Feestdagen geslote"

/I

Hugo WILLEMS-OEYEN

SCHILDER • BEHANGER

016/65 56 89
Stationsstraat 27

3090 KAMPENHOUT



SPECIAALZAAK

TRAITEUR

LiesSetfï & 9{uSert
STATIONSSTRAAT 16 A - 3090 KAMPENHOUT

TEL: 016 65 74 95

OPEN ALLE DAGEN VAN 8 u 30 TOT 12 u 30

VAN 13 u 30 TOT 19 u

ZATERDAG TOT 18 u

ZONDAG VAN 8 u TOT 12 u 30

GESLOTEN OP MAANDAG

- KOUDE EN OVENKLARE SCHOTELS

'T AMBACHTELIJKE VLEESWAREN

- KAZEN : MEER DAN 70 SOORTEN IN VOORRAAD

- UNIEK VOEDINGASSORTIMENT

- KIP AAN 'T SPIT TIJDENS HET WEEKEINDE

- DIVERSE EIGENBEREIDE SALADES EN SPECIALITEITEN
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LINGERIE

Tne

HAACHTSESTEENWEG 204 A,

3091 BERG

Tel I 016/ 65. 10. 16.

'T SPIEKE
- Dagblad- en boekhandel

- Schoolgerief

- Gadgets

- Rookwaren

- Snoep

- -Lotto

- •Goal

Open vanaf 5.30 u. tot 19.00 u.

Zon- en feestdagen : open van 8.00 u. tot 13.00 u.

Tritsstraat 1 3090 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-specialiteiten.
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DE
LEKKERSTE

FR IETJES

BIJ FRITUUR

JACHTHUIS
ICAMPENHOUT-SAS

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

lïJlAndag en donderdag gesloten



»
• Kampenhout -

VERSE MOSSELEN AAN DE LAAGSTE PRIJZEN.

ZAAL BESCHIKBAAR VOOR MOSSELSOUPES.

BEENHOUWERIJ • CHARCUTERIE
1® Keus

HUIS TORFS-VAN EYCK
Gemeentehuisstraat 18 • KAMPENHOUT

Tel. 65.51.22
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Tonzent door de ogen van uw reporter ter plaatse:Jan Wuyts

EEN ARTIKEL OVER HET JEUGDHUIS TONZENT

Jeugdhuis tonzent is een lokaal waar regelmatig veel jeugd
komt.Vanaf 16 jaar mag men er binnen en kan men er lid
worden.Als Je lid wordt krijg je gratis dit boekje thuis
bezorgd.Er worden veel activiteiten voor de jeugd
georganiseerd.Er is voor elk wat wils:men kan er gratis
tafeltenissen.kickeren,biljarten en darts spelen.
Je kan er een drankje krijgen aan democratische prijzen.
Het is een plaats waar jongeren elkaar ontmoeten en een
babbeltje slaan.
De werking van het jeugdhuis wordt gedragen door de kern.
dit zijn een aantal mensen die alle activiteiten organiseren
en het jeugdhuis beheren.Iedereen kan kernlid worden het
enige wat gevraagd wordt is een voldoende inzet en de wil
tot samenwerken.

Jan Huyts schreef dit artikel want hij houdt van schrijven.
Zo zal hij in de toekomst af en toe iets schrijven voor het
boekje van jeugdhuis tonzent.

Uw Reporter,

Jan Wuyts
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