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--cREöftKTIONEELlJE

ENERGIEVERSPILLING.' ^ ! v - ' •

De algemene vergadering van zondag 8 november heeft weinig noemens
waardige pérspektieven geopend, ondanks de lovenswaardige impulsjes
om het tij te doen keren. ' ' - \ -

Het begon al goed. 2eker vijf CS) mensen uit ons i.15 koppig, leden-
bestand gaven aan het appel gehoor! Beter nog, we vernamen bp die zelfde
vergadering dat men er zich vanuit een bepaalde hoék -er werden heus
geen namep genoemd- zelfs op verheugt, dat Tonzent bijna in'de dieperik
zit. ■ ■ ■••

Aan de reaktiês van de aanwezigen te horen, werd met het redaktib-
neeltje van vorige maand een schokeffekt bereikt. Hét was inderdaad een
handig foefje van onzentwege om de èrhst van de situaitie over te brengen.
Het was een tikkeltje te scherp qp snee gezet, maar toch was het allemaal
waar. Laten we echter nu meteen zeggen dat er geen enkele reden is om
te pahikerën. Cp dit moment zien we het nog wel zitten, hoor. Afwach
ten dus voor de leedvermakers en maar verder sakkéreo.-

Het belangrijkste .inzicht dat volgens ons uit de vergadering naar .
voren kwam, is tweevoudig. Nogmaéis we^d bewezen dat'jeugdhuiswerk '
geen lachertje is, hoe lichtzinnig tot belachelijk zelfs de buiten
staander daar ook over kan oordelen. Vervolgens staat ons klaar voor
ogen dat het zoals nu niet meer vérder kan. Momenteel -wordt er .op.'een
ongeoorloofde manier energie verspild op alle.soorten van manieren.
De gasverwarming §ls eerste vorm van energieverkwisting. .Deze belangrijke
uitgavenpost is een treffende illustratie van het huidige onevenwicht
tussen inkomsten en uiteaven. En dan.de verspilling van rhenselijke ener- "
gie. We willen in de toekomst voorkomen dat twee bereidwillige jonge
Tonzentleden een hele avond tegen zich zelf moeten praten; Echt gébeurd!
We hebben er genoeg.yan om- 40 uren vrije tijd als parels;voor de zwijnen
te gooien!

Ondertussen blijven we zoeken naar een oplossing. Er .wordt gedok
terd .aan een werking die op een heel nieuwe leest geschoeid is.- Het is
best mogelijk dat er nog meer jammerklachten zullen opstijgen, maar
van één ding willen we zeker zijn. Hij of zij die naar Tonzent komt.
Zal weten wat hij eraan heeft. Het zal te nemen of te laten zijn.
Begin volgend jaar verschijnt een nieuwe TonzehtKrant. Daarin kan je
kennis maken met het nieuwe beleid. Hopelijk zit er ,voor jpu.,ook wat
tussen. Dat menen we echt. .—

Gef, trek het je niet te erg aan wat hierboven werd afgedonderd,
We mogen toch eens als "volwassen" jongeren met mekaar praten, niet.
Alleszins, ONZE ALLERBESTE WENSEN VOOR DE EINDEJAARSFEESTEN. OOK DE
TGNZENTKALENOER HEEFT JE WAT TE BIEDEN. KOM EEN STUKJE MET ONS MEE
VIEREN.



19g1 JAAR VAN DE GEHANDICAPTEN.
T£ V£ËL HI£R "WIJ" EN DAAR "ZIJ"-

Als de gehandiKapten .(dié eigenlijk als gewone-mensen in ónze samen
leving plaatsnemen) zo'n jaar toègewezén krijgen, mag je zeker zijn
dat het een probleemgroep is. Een groep dié dit jaar niet genoeg aan
bod is gekomen. En we hebben ervaren dat in die twaalf maanden dat
jaar van de gehandikapten te weinig weerklank vopd.

Natuurlijk was het weer zo'n uitvinding van"het.Ministerie van sociale
voorzorg. Zp;hebben ze het jaar van het kind en.het jaar.van het dorp
ook al uitgevonden. Ze moesten daar .eigenlijk-geen jaar voor organi
seren. Er moet elk jaar gewerkt worden aan dat meeleven met de gehandi
kapten.

Daarom ook een pluimpje voor "Ziekenzorg Reist", die niet alleen dit
jaar iets op hun actief hebben gehad (film Johi) maar reeds jaren ter
voren bezig geweest zijn die mensen uit hun isolement te halen en te
mengen in onze gemeenschap.

Wie kent er niet onze goeie vriend Alois, die zich gelukkig voelt in
zijn karretje, gn die. zo graag er mee rondbolt. De mensen die hem
vinden het gewoon; en. letten niet meer .op zijn. handikap, maar soms
hoor je van die opmerkingen ... Het is toch.heel erg als je niet kunt
"gaan". Maar toch moet je de gehandikapten hoop ̂ ^even. JE meet ze
normaal opvangen en niet behandelen als "gehandikapte" ' •"

Het wil niet zeggen omdat iemand gehandikapt is .dat hij zich daarvoor
ongelukkig moet voélen. Het woordje "gehandikapte" schrikt veel mensen
af, toch zijn het mensen zoals wij. IN öhzé éigen gemeente kunnen we
de gehandicapte al heel veel h8lpeh= De voetp^aden bijvoorbeeld verkeren
in een erbarmelijke toestand. Het nieuwe gemeëntehuis is voorzien van
een speciale oprit voor gehandikapten, maar eens boven moeten ze.

.  'V rM \' l

j 'u!,

' \-Kf aiv

waaghalzerrij uithalen. CM dan maar te zwijgen van het postkantoor.
Voor vele menséri is die steile trap onbegonnen'werk. Niet alleen .
voor de gehandikapten, maar voor iedereen. Dénk maar eens aan wanneer
het in de winter gevrórén heeft en dé trap glad is. Een ec.ht gevaarte
om drempelvrees van te krijgen in letterlijke zin. Die mensen hebben
al zo weinig mogelijk en missen al zo veel. ALS wij eens een week in
zo'n karretje moesten zitten en als gehandicapte behandeld worden dan
zouden we misschien heel wat begrip opbrengen en zou er zeker*wat
veranderen. r,AN...x,

DANNY M.



I

M3e^ OHx;

h
SINTERKLAAS

De zaal der Hallen liep lekker vol voor de tweede schifting van;
Wlnterrock,. een talentenjacht voor Rock en Roll groepen 'waar met veel
belangstelling wordt naar uitgekeken door het,,rock en rdïl minnende ■
Vlaanderen. I' . • . . .

De Lêüvensé Snèakersi ;binnenkoi^t dus te gast in ons jeugdhuis,
gingen met de overwinning lopen én komen in aanmerking voorde finale
van Wlnterrock die op 16 januari 1962 in de grote zaal van Artois zal
plaatsvinden. .' ■

The Sneakers waren een van de hoogtepunten van de avond. Met
swingende en kraohtige rock en roll speelden ze zich in de gunst van
het publiek en van de jury. In de krant lazen wé : "The Sneakers,
klinken zeer echt, de gitarist en de pianist spelen mpoie partyen-,
maar ze zijn iets te sterk beïnvloed door "The Rolling Stones^.
CGVA, 21,22/11/81)

Ëen betere inspirat^
bron konden, de

jon.gens echter

niet kiezen.

Je moet het ook zo

bekijkeni
Een topattrakti
dus.

Vi WK; 5C FRW

EM SINTERKLAAS EN ZWARTE PIET KCMEN CP BEZOEK, DUS ER ZIJN EEN TAL

VAN VERRASSINGEN .



•  AAN-DË- KRANT

Voor enkele maanden kwam David mij vragen of Ik soms interesse had in
een hobby-expo. Gok omdat_wij samen CB'ers zijn^ grpeide dit idee bij
ons snel. Na enkele vergaderingen met het 'bestuur kwam 'David mij het
toffe nieuws vertellen. Alles''*was OK, de datum stond vast en wij er maar
op los gelaten. Ik zocht naar het doeltreffendste materiaal om toch een
maximum aan volk te lokken! Vrijdag avond 13-11 groeide onze stand tot wat
hij is geworden. Zaterdag 14-11 nog snel de antenne plaatsen en alles was
klaar. De eerste dag van de expo was er niet zoveel volk maar toch was het
de moeite waard. Zondag, dan brak het lös. Allen-die mij beloofd hadden te
komen kwamen naar de hobby-expo kijken. Het ,werd een . succes voor de eerste^
en hopelijk niet de laatste keer. Voor hen die niet geweest zijn, kan ik
maar een ding zeggen, spijtig ge hebt iets gemist! Xk moet de-leden van '
Tonzent van harte bedanken om_mij aan.de expo të hebben laten meedoen,
om door de stand CB en Radio, amateur, de bezoekers een ander gedacht te '
geven van die mannan die de T.V.'s storen! Nogmaals dank aan het bestuur.
Ook werden er goede contacten gelegd met andere exposanten, en dat vind
ik ook zeer tof. Jongens en Maskes, dat was het, bedankt en misschien tot
later!

FRITS Ceen echte amateur)

VRIJDAG 25 DECEMBER./ 15 UUR : KERSTFILM ;

PALLIETER (R. VERHAVÊRT)," een -echte Vlaamse film

op Kerstmis !
ssssssssssssssssss s S.S.S sssssssssssssssssssasssssssss s a s's-sss s ssssssssaa

Als er iemand Is die de Vlaamse volksziel door. en door kent, dan is
het wel onze eigen Felix Tifrariprmans. De .verbondenheid van de schrijver
met zijn platteland,, zijn ongerepte natuur, met :?ijn volk en met zijn
kuituur die op het plattelandsléven geënt is, al, déze tema's komen in
haast elk werk naar voren. "Pallieter is er een van, misschien de meest
geliefde roman van Timmermans. In 1975 werd er een film over uitgebracht.

Even op weg zetten. Pallieter is doodziek na het .overlijden van zijn
geliefde. Bij zijn zuster knapt hij op. Hij wordt helemaal dronken-.van de
natuur en hij leidt één leventje van "dóen-waar-je-zinr-in-hebt". Hij kan .
goed opschieten met de pastoor en zijn beste vriend is een sc.hi-ld^r die
niet kan spreken.
Pallieter houdt van Marieke en zij trouwen. De industrie maakt een einde
aan hun vreedzame, rustige bestaan. Pallieter neemt z'n pakken en trekt
samen met vrouw en zus de wijde, wereld in ...



V
z^dag 6 deceinijer an 19u30

DOODSTRUO'AAN DE
'  ■TELEFOON

■
<r \>.

!)

(Sydney Pollack)
<3 >•

1965

Een jonge getrouwde vrouw be-V'i vindt zich aan de rand van de afgrond
Als laatste ingeving belt ze i^eên S.C.S.-centrale op waar men aan
"tele-onthaal" doet.
dent, een kleurling.

De vrij-] \williger yan dienst is een jonge stu-

De film ontspint zich op twee
gingen mee van de student om
brengen. Een politieapparaat
te vinden. Hier zitten we .qp
speuraktie met de. tijd qla. :
maken we via flash backs het
gegevens over haar .gevoelig-
Dit '^is het niveau van, de

Met in de voornaamste rollen

.vlakken. Enerzijds maken we de po-
!de vrouw_van_haar wanhoopsdaad af te
wordt ingeschakeld om de vrouw terug
ihet niveau van de.thrillér; een
jvoornaamste tegenétander. Anderzijds
verleden mee van de vrouw. We vernemen
jheid, .haar posit'ie, haar relatie.
I psychologische film.

; . Telly'Savaleö(Kdyèk) Sidney
Pol tier, Anne Bancroft en

'  Steve .Hill.
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(R. Wise en J. Robblns)

ZONDAG 20 DECEMBEG:lCM..19-tiUR-ST-ïRT"

■West SideStqry is een:meesterwerk uit 1961, eén filni die iedereen
moet gezien.hebben. Hij kréég maar liefst 11 oscarsl

-Een oprechte liefde tussen twee jonge mensen wordt onmogelijk gemaakt
door de haatverhouding van twee groepen.

•West Side Story is een enorm genietbaar totaalspektakel.
- Een tragische love-story.
- Een onderzoek naar de motieven van jeugdmisdadigheid.
--Machtige balletscènes.
- Onvergetelijke muziek van de befaamde komponist L. Bernstein.

\ 'rr f i

!  I I 'iy^f 'i

DANNY, ALTIJD TE LAAT Hé JONGEN!

i
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E f 1 "vTOn; IO ̂ 2 en t, n / euwe; v< e r n i. ecien ■. ?
Verleden'nacHt wérden in de Ahtwerpse diamantwijk U.F.C. 'S
waargenomen. "Haar hét' bleek een vergissing te .zijn, het waren
jodenmutsjes' 7".. ' ■ ■ • -.-i

En de diamanten daar, gaan èr weg aan "KNAL- PRIJZEN."

■u- ! . (Eddy Holsters)
Wat hebben. ; Ierland, Agalev en; Leo Tindemans met mekaar gemeen?

(antwoord groen)
Ierland: Groen land ; ,
Agalev : Groene P^ttj : - , ;
Tindemans: lacht"-groen . r- ^

■  VA (Kurt van Eeghem)
/

Het verschil-tiis^en het eerste studiejaar en K.V. Hechelen?
Ze gaan allebei naar (de) tweede klas(se)

(Staf Van Steenweghen)

Waarvoor staan de afkortingen van het merk : D.A.F.
"Duw Allen Flink"/
Een sergeant in het leger vraagt hoe men dat bruin spul op de
geweerloop noemt. "Oxydatie" zegt een soldaat.

"Neen onnozelaar, dat is roest"



Terzijde (vervolg)

Weet je hoe je hier In ons .land ee.h nieuwe regering Kan vormen?

Je stopt al de verKozenen van zondag 8 november allemaal in
het Sportpaleis van Antwerpen. Ze Krijgen niks anders ais
water en brood.en's avonds om kwart voor acht geen televisie,
maar dan komen er Zohbie's en'die-begionen dan rond de
ministers te dansen en wees gerust 's anderdaags hebben jwe
een regering.

CJohn Massis)

Een Hollander zit op de, trein. Hij stopt in een station.
De Hollander holt van de trein naar het loket en neemt een
kaartje en stormt terug de tbein op. Bij de volgende twee
haltes doet hij het zelfde. Vraagt zijn reisgezel wat de
reden daarvan is. Zegt de Hollander : "Och, meneer, ik heb
het aan mijn hart ziet u, ik zou zo eens teveel moeten be
talen.

3. mannen, een Amerikaan, een Engelsman en een Belg zitten in
de trein. Zegt de eerste :"wij hebben een bommenwerper die
200.000 ton bommen kan meenemen."Zegt de tweede :"wij hebben
een vliegdekschip dat 2.000 vliegtuigen kan meenemen?
Zegt de Belg: "eh bij ohé moet de kok met een duikboot de
ballekes in de soep doen."

Een man komt biechteni De pastoor doét-het raampje van de
biechtstoel open en zegt: "ik luister." Zegt de man:"ik
luister.!' "ik luister" : zegt de pastoor nogmaals, "ik
luister": zegt de man. Jamaar, denkt de pastoor met mijn
voeten gaan ze hier niet rammelen en hij gaat in de andere
biechtstoel zitten. De pastoor doet het raampje open en
zegt: "ik luister"."Ik luister',' zegt de man.
"Jamaar gij.zljt diezelfde van daarnet"./
"Gij toch ook of . niet somsd'',

Zoals gewoonlijk werd-ook deze Terzijde samengesteld en ge
bloemleesd door Danny Michiels, door Danny Michiels, door
Danny Michielsr, door Danny Hichiels, door Danny Michiels,
door Danny Michiéis, door Danny Michiëls , door Danny
Michiels, door Danny Mictdels, door Danny Michiels ...
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SCHAATSLIEFHEBBERS OPG^^jf-T - '' - ■' ' ' : - " • :

Doe niet als de; eerbiedwaardige d'^e bp de' vóorpaginé; hdu je
nog even in."^- ' ^ ;V
Dp zondag 13 december^--'een ongeluksdag voor wie er geen ongeloof
aan hecht - gaan we, kunstjes uithalen op het ijstapijt y.on Heist
op den Berg.' ■ v;. ■

WE VERTREKI^ISl ,C^ TIJD (16 UÜR, AAN TiElNZENT)' en we plkken'de schaats-
beurt mee van-viZu^/iot • 1' ■"

Geef op voorhand een seintje aan PAUL VAN INGELGOM.j Kwestie van
te weten hoeveel wagens' ér hioeten inspringen. '

VERJAARDAGEN DECEMBER -i .-. ' - ^

; . r V.

1/12 RUDY Poedts .
12/12 MARC Hen.drickx-en PATRICK Vandehschrièck/
18/12 DIANE Peters V ; y, . ;
21/12 MARLEEN Pee:|:ers ■ ' ' ' J " . '
22/12 NGEL Peremans./ ' ' " ' l • ' C —
28/12 ANITA Vandenboëch
28/12 KATHY Hubert
31/12 LIEVE Coosemans •, \, . ;
Jullie hebben het lang volgehouden qm aan de beurt te, komen.
Tonzent wenst jullie daarom niet minder witte sneeuw toe. Proficiat

iikêSS5HLii5i£yi-M!^^-^l=irLéiQNNils_

NA DIT NUMMER IS HET JAARABONNEMENT ^*1; VERSTREKEN. ALS .U VOL-;
GEND JAAR NOG STEEDS DE TCNZENTKRANT Wïtf' LEZEN, DAN^-KUNTU ZICH
ABONNEREN DOOR DE BIJGEVOEGDE OVERSCHRIJVING TE'B^BRUIKEN. "

VUL GOED UW ADRES IN. VERMELD ONDERAAN : ABONNEMENT tON^NT-- '^
KRANT 82. EN U HEBT WEER EEN HEEL JAAR LEESGENOT BIJ HET. BEGIR
VAN DE MAAND. " - • V: ^ -

WE BEHOUDEN DEZELFDE GUNSTPRIJS. 100 FRANK VOOR EEN JAAR VAN
12 NUMMERS. U MAG OOK EEN STEUNABONNEMENT BETALEN VAN j50 FR OJF
200 FR.

DANK U.
V
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IK BENÓÖK

JE hoeft geen medelijden met me te hebben,
ondanks mijn handiqap.ben ik normaal. :

Je hóeft me niet na te .wij.2en .en Qvqr me ,te praten/- "
ik ben iemand als jij.

Jij hebt gebreken,
al zijn die minder opvallend dan de mijne,
maar jij hebt ook gaven
en - vergeet het niet - die heb ik ook.
Ik heb alleen minder gelqk .g^;had in deze wereld.
Jij hebt geen zichtbare handicaps, ik wel.
Het is moeilijk voor mij om in deze maatschappij te leven.
Wijs me daarom niet na, wees gewoon mijn vriend zonder
medelijden want onder mijn handicap ben ik ook normaal.
CCK ik heb een hart om lief te hebben,

ook ik hunker naar vriendschap, naar liefde ...
Wil je me dus helpen en gewoon vriend met me zijn ?

CVera)



'Cp vrijdag 2C november stapten Magda Repeters fen onze vöorzittpr
Mërk MiGhieis de gekëbde huwelijksboot in. Men heeft ons vertelb
dat allés goed gaat.a§h boord. VanwegejJlji Xonz^nt y</ensen wij de
twee-duifjes het béste' én wij hopen dat,ze „oog lang en gelukkig.'
mogen samen blijven., • rj. rc tyili:'- \ ■ ' ■-''•r-uj . i

Toneelkring "Kunt na Arlreid" .brengt déze maand weer-e6na^...ean, operette
op de planken. Dit maal hebbenzij.,het i\/éirkje gekozen van. Émijel'
Huyllebroeck "Seppl *' getiteld. De mènsénifm^ zioh Tilet aan eén
liefdesstük verwachten;-Het is.eerder een .aangrijpend stuk,:Vpprtrèffelijk
op de pranken gebracht dppï' o.aVj Lutgardé'^Wi 1 lekens.Cécile^.Cörb'öeIs
yiktorine F8yens;Hugd..,\/ah Desseli,Cmer Van Dessel.Lisette Wuyts.JorisVan ^raenenbroeckiWiily'Va"n,dereetCdie ook de regie verzorgde) eri vele
andere.tr kan de katte^waadstreken van"SBpor'8n"Lori" bekijken bp '

•  . r.2ATERDAG 5 DECEMBER drti 'èQü. - . : \
.  _ II ->12 'ii . n;- »r| .1»- ' '

.-ZONDAG 13 .'DECEMBER' ••''|^Ü.3C • , , . ' . .Pit'*alles in"Zaal De Vlaamse .;Leéuw"Schiid.Hby'enstraat.^ . . ^ .
Genyii^rde kaarten yerkrijgbiaar bij de léden of in het lokaal
Tel; 016/65.55.61 . • Veel Kijkgenot 1 •.
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ZONDAG 27 OEGEMSER QD^I&OOü,
Walt Dlsnèy Is, de geesteïljKe vader van Mickey Mouse, Donald Duckf
Goofy, Dutnbb en vele andere vrolijke film- én tijdschriftdieren.
Hij was de grootste vriend van alle kinderen van de 20 ste eeuw.
Niemand heeft in deze tijd, waarin Ih alle uithoeken van de wereld
geschoten en gevochten wordt, zijn mëdémensen zoveel vreugde 'bezof^gd
als Walt. Di^dey. Miljoenen kinderen heeft hij aan het lachen gemaakt
Bovendien heeft hij vele natuurfilms gemaakt.over het leven in de
wildernis. In 1927 oreerde Walt een,muisje dat hij eerst "Mortimer"
noemdej maar later door zijn vrouw^Liiian verdndert werd in Mickey.
Een ster is geboren. Disney maakte dë ene tekenfilm na; de andere en
Mickey gaat het hart van
het meest beroemde teken-

rivalen Felix De Kat en

Mickey neemt meer dan 1CO
rekening. Gedurende 20 jaar
van zijn schepper. Walt
slaagt erin de onnaboots-
eigen aan Mickey.
brengen we hulde aan Walt
zijn op en top verzorgd,
is met zin voor preci-G""
Vinnige montage en

de, mehigté veroveren.. Hij wordt
filmpersonage en kan zijn
Popeye op afstand houden,

tekenfilms voor eigen
praat hij met de stem
Oisney, want deze alleen
bare toon voort te brengen,

^ Met Mickey Jubileum
\ Disney. De tekeningen

Aan de kleinste details .

sie en humor gewerkt,
talrijke gags.

^0'

Een film voor jong en oud.

Toegang; kinderen van B tot 12 jaar
12 tot 15 jaar

Ouder dan. 15 jaar : 6C FR.

"40 FR.

.50 FR.

DANNY




