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4 Redartioneel

WERKTEN" MEE AAN DIT NUMMER /

Gerda, Eddy, Mark, Danny, Bart, Els en Olivier

REDACTIEADRES /

TONZENTKRANT, JEUGDHUIS TONZENT VZW, HUTSTRAAT 22, 3090 - KAMPENHOUT

IT* S A LONG WAY TO YOUR BRIEVENBUS ...

Het drukken, vermenigvuldigen, vouwen en nieten van de Tonzentkrant gebeurt bij

Acco in Leuven. Deze werkzaamheden nemen zeven werkdagen in beslag; dat wil dvs zeggen :

een vijfdaagse werkweek plus twee werkdagen, met daartussen altijd een verloren weekend.

Bij Acco hebben we de beste en de goedkoopste oplossing gevonden. De mensen van de druk

kerij kennen hun vak, en door het grote aanbod tijdschriften van over heel Vlaanderen tot

zelfs in Nederland toe, kunnen-ze hun prijs zeer democratisch h-ouden. Een bediende vertelde

ons trouwens, dat het precies de bedoeling is, mensen die iets te zeggen hebben, de kans

te bieden om een deftig krantje uit te geven. Zoals u al gemerkt hebt, hebben we ons milieu

vriendelijk en goedkoop kringlooppapier laten aanbevelen. De kaft wordt heel sober op het

zelfde papier gedrukt•

Nog even naam en adres op de afgewerkte tijdschriften, een postzegel van 1,50 fr,, en

de Tonzentkrant is verzendklaar. De volgende dag of twee dagen later vind je ze in de brie

venbus .

Maar eer het zover is, moet er nog een lange weg worden afgelegd.

Waarover zullen we het hebben ? Welke artikels zullen we opnemen ? De belangrijke vraag

dringt zich op naar de keuze van de onderwerpen die zullen behandeld worden. Vervolgens

'moeten we ons documenteren, gegevens verzamelen, opzoekinerswerk verrichten. Dan kan het

artikel geschreven worden. Een goed artikel vertrekt van een plan, een ruwè schets. De

opgemaakte kladtekst moet even gisten, rijpen. Als er enkele dagen overheen zijn gegaan,

wordt de tekst opnieuw bewerkt en bijgeschaafd; stilaan krijgt de definitieve versie gestal

te. Nog even alle storende taalfouten verwijderen, en onze tekst is tikklaar.

Nu zijn we al een flink eind opgeschoten. Als de typefouten verbeterd zijn, kunnen we met

de- montage beginnen^ de layout, de vormgeving. De teksten worden op speciaal daartoe voor

ziene montagebladen gerangschikt. We brengen titels aan en we verluchten het geheel met

foto's, tekeningen, motiefjes, kadertjes en streepjes. Ten slotte worden de bladzijden

genummerd, en als we niets vergeten zijn, kunnen we naar de drulcker stappen.

U ziet, beste lezer, dat de Tonzentkrant niet zomaar op uw ontbijttafel komt.

U begrijpt nu wellicht .ook waarom de eerste nummers vertraging hebben opgelopen. We doen

echter onvermoeid verder en we hopen binnen afzienbare tijd onze achterstand te kunnen in

halen. Interessante teksten, tips en suggesties zijn meer dan welkom ! Kom misschien eens

naar de redactievergadering, spring eens binnen of schrijf een briefje. Afgesproken ?

't Loont echt wel de moeite, voor u en voor ons !
De redactie.



De stoeipartij op het ijs ISchaatsbeurt 29.12.02)

(Wat bij onze Olivier in hot geheugen bleef hangen)

De schaatspiste van Haasrode ligt zowat verloren tussen de snelweg, de velden
en enkele industrieterreinen. Een stukje moderne wereld bij elkaar.

In de hal klampten we drie kwieke moeders aan en drie kinderen, zodat we met
negentien mensen ware. die van de verminderde gruopsprijs konden genieten.

Hark Hichiels had alle moeite van de wereld om zich overeind te houden.
Het ijs was glad, zeker. Maar t was dan ook de allereerste keer, dat
hij schaatsen aantrok.

Olivier Ghijselings. Leo en Patrick Smedis waren de racemachines.

««.elsohap. on.e Eddy la

Dirk Oe Winter kon de schrik van zijn Carine niet wegnemen. Rika Muls
heeft zich dan maar over Carine ontfermd.

Mieke Van Steenwinckel danste het ballet van Nederokkerzeel op het ijs en
wilde het Mare Holsters aanleren, maar die voelt zich nog altijd beter in
de stripbib.

Daniël Bols kan niet alleen een aardig stukje fietsen, maar weet zich ook -
behoorlijk op de ijsbaan te redden.

Patrick Vanderischrieck en Gorida Smets bewegen zich oven soepel op het ijs
als op de dansvloer.

Weet je wat Dirk achteraT in de cafetaria bestelde ? Een ijsje !

In De Weerelt zaten we nog wat gezellig bij mekaar. We togen huiswaarts met
een avond vol leuke herinneringen.

mm
Olivier
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25o26
FEBRUARI
TILDONK

KREATIEF
SPEL

II0I2
MAART
ROTSELAAR DIA'S- KOOR - MUZIEK- GELUID - LICHT

Leerlingen, leerkrachten en ouders wan Sint Angela Tildonk en Oon Bosco-
Haacht stellen u voor ; het totaalprogramma CIRKELS.

Z5 - 7.6.2.B3 - Sint-Angela Tildonk. Kruineikestraat 5

11 - 12.3.83 - Montfortc-o] lege Rotselaar. Aarschotsesteenweg 39

Begin : 20 uur

Kaarten : 100 Fr^te bekomen bij' :

An Van Remoortel. Hutstraat 19
Vera Michiels, Schildhovenstraat 40

Kassa : 120 Fr

Warm aanbevolen '

IF YOU WANT ROCK

GO-GO-SLIP
OPTREDM + FUIF * OPTREDEN + FUIF * OPTREDEN + FUIF » OPTREDEN + FUIF * OPTREDEN + FUIF

ZATERDAG 12 FEBRUARI '83
20 UUR

7 TOFFE JONGENS BRENGEN MODERNE, DANSBARE ROCK.
GO-GO-SLIP, EEN JONGE FORMATIE, DIE IN HET LEUVENSE FURORE MAAKT !
7 SPRING-IN-*T-VELDEN, DIE ALLEE IN HET WERK STELLEN OM AMBIANCE TE BRENGEN !
GO, GO-GO-SLIP, GO ! ! !



PRUTSKE 4

HALLO, hier is het Prutske weer eens,eens lekker zin om lekker
te PRUTSEN of te foefelen wel wat dachten jullie van eens, eens
een van deze tekeningen te kleuren. Ik weet wel dat ik vandaag
veel spreek met eens maar eens is zeer belangrijk want alle
sprookjes beginnen met Er was eens.
Terloops wie schrijft het verhaaltje van de maand met het meeste
aantal eensjes erin. Schrijf jij ook eens.

ts

❖

8

eens was er iemand die dit meisje eens tekende en eens ( ja nu)
staat zij eens in de TK

Prutske is deze maand maar één bladzijde in de TK i.p.v. twee
maar niemand stuurde ons Prutske tekeningen of verhaaltjes.
Wie iets tekent of schrijft kan bij PRUTSKE terecht op volgend
adres : PRUTSKE t.a.v. Eddy Muls

Molekensstraat 19

3090 KAMPENHOUT-RELST

TOT KIJK -

Eddy



5 VERJAARDAGEN jfinuari februari.

TA. I PAUL Huens

24.1 BART Coosemans

27. 1 MARC Costermari ':-

DIRK Van Remoortel

4.2

NAOINE Tobback

5.2 BERT Claes

n,2 MARCEL Vandenhroeck

9.2 CHRISTINE MichicOs

1G.2 MARC r«cboevaerts

25.? KARIN rXoetens

27.2 PAUL Van Remoorte.1.

28.2 PASCAL Van Steenweghon

DINSDAG 15 FEBRDINSDAG 15 FEBR

^et

UARI VANAF 20 UUR

DOLLE CARNAVALFUIF

met de grote verkiezing van

PRINS en PRINSES CARNAVAL 1983

Gratis toegang voor GEMASKERDE en BESCHILDERDE gezichten. Laat je
verbeelding werken. Zot kan niet zot genoeg zijn op de zotste dag van 't
jaar !

Aangepaste carnavalprijzen voor elke deelnemer.

Aan ale meisjes schenkt ons jeugdhuis zomaar een charmant
"vastenavondzütje" weg !

V

Noot voor de deelnemers : de jury let zoals elk jaar vooral op de
vermomming en op de presentatie van je figuur in de loop van de avond.

O.B. Tonzent haalt de lolligste plaatjes boven. Pret verzekerd.

Dolle carnavalsgroeten !



CARNAVAL KORTVERHAAL

Krokusvakantie is ... carnaval vieren.
Keulen trekt kakelbonte kleren aan.

In de Hohestrasse. de winkelwandelstraat naar de Dom
(een reus van een kathedraal, weet je wel), fietsen twee
zebra-jongelul ons op een kriepende tandem juist niet
overhoop.

Krrr. Grrr. Toetoet. ■nngelingeling.
Scheer je weg!
— We hadden even goed een flodderpyjama kunnen aan
trekken. zucht Anja, 't valt minder op dan jeans...
Hoor je wat ?
Opgedirkte nieuwsgierigen verdringen zich rond een
clown.
Hij speelt een vinnig danslied op een viool.
— Heb je zin om te blijven ?
in de zwarte vioolkist glinsteren geldstukken op het
groene fluweel.
Een meisje gooit een snoepje en Iemand werpt een knoop.
De vioolspeler buigt minzaam.
Zijn ragfijne vingers plukken aan een nieuwe melodie. Het
klinkt droevig.
Maar zijn beschilderde mond, neus en niets zeggende
oren doen je gieren.
Alleen zijn blauwe ogen kijken diep.
—■ Een echte clown, zegt Jan Publiek.
Pats I Plets I Een tomaat spat open op de zwarte pandjas.
De clown houdt op met spelen.
Het lawaai van toeters en bellen breekt als een vuurwerk
boven ons los.
Een kleine jongen wil op hem toelopen en wil de jas
schoonvegen.
De clown krijgt glanzende ogen.
Hij buigt weer en glimlacht weemoedig.
Dan zet hij zijn minuscule bolhoedje op en verdwijnt
Zijn ene hand trekt een-houten-speelgoedmuisje-aan-
een-touwtje achter hem aan. En de andere omklemt de
vioolkast.
Meisjes met schelle stemmen en jongens-zonder-vrees
zigzaggen over de straat.
Ze gaan helemaal nog helemaal niet naar huis.
En wij genieten ook van de tintelende carnavalsvreugde.
Maar de regen en de februarikou bezorgen mij een win
terse griep.
In minder dan geen tijd wil ik onder de wol en morgen met
de eerste de beste trein naar huis.
Op zondagochtend, na het krieken van de dag. dommelt
de stad even in.
Over een drietal uren schudt de muziek iedereen wakker.
En wij stappen op.
Ik slik dapper maar de keelpijn wil niet weg.
— Carnaval is in het water gevallen...

Zeg, kniesoor, begint Anja, maar ze voltooit haar zin
niet.

In de greppel ligt een meisje met hoogopgetrokken
knieën. Haar zwarte, lange haren hangen in slierten voor
haar melkwitte gezicht. Ze kreunt.
Een verzuurde bierlucht. Eindeloos zielig I
Ze heeft een pyjama aan, met witte en zwart-bruine
strepen.
—• Het zebrameisje, fluistert Anja.
— Heb je pijn ? Wat is er gebeurd ? Hoe heet je ?
Het meisje verroert niet en kreunt weer.
Dan slaat ze moeizaam haar ogen op. Die zijn lichtblauw.
Er loopt een wazige streep doorheen. Haar hoofd zakt
opzij.
— Je krijgt het koud in die pyjama. Waar moet je heen ?
—■ Laat dat maar aan mij over, zegt een rustige politie
agent...

KORTVERHAAL over carnaval
geschreven door Hanna Kirsten,
Overgenomen uit TOP, tienerma
gazine, GP-Averbode, l/2/'74,
P. 3
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ISOLATIE

eitlier m
ISOLATIETECHNIEK

DE ISOLATIE SPECIALIST
BURELEN EN MAGAZIJNEN :

KERKHOFLAAN 16 - 3091 BERG
Smetsers 016/65.51.80 ■ J. Coose 016-65.63.39

SPECIALITEIT: INSPUITING SPOUWMUREN
30 ■/« BESPARING VERWARMINGSKOSTEN

VOOR DOE-HET-ZELF :

Reuze stock van ALLE ISOLATIEMATERtALEN aan
DWÊRGPRIJZEN - ALLE PLAFONNERINGSWERKEN

Magazijn open alle dagen voormiddags, ook op
zaterdag of na telefonische afspraak.



GEMEENTEHUIS

STRAAT
Gemeenteraad 4/1/1983

Wat een Burgemeester allemaal is:

Op dinsdag 4 januari '83 werd de

nieuwe Kampenhoutse gemeenteraad geïn

stalleerd.

Alle verkozenen legden bij burgemeester ~

Verhoeven, de vertegenwoordiger van de _

koning, de grondwettelijke eed af.

Daarna werden onder en door de raadsle

den vier schepenen aangeduid. Dit gebeur- ~

de door een anonieme stemming (een kruis- _

je plaatsen achter de kandidaten). Daarop

legden de schepenen op hun beurt de eed af,

*

In de loop van deze korte raad stak elke

partij een speech af. Burgemeester Verhoe

ven deed dat voor de CVP in zijn openings

woord, Hij verwees vooral naar de moeilijke

post van financiê'n, die loodzwaar zal door- ""

wegen op het komende beleid, Manu Baert, na- ^

mens de SP, deelde het genoegen mee van zijn

partij om voor het eerst direct bij het gemeen

tebeleid betrokken te kunnen zijn , Het ver

kiezingsprogramma komt bij hen op de eerste —

plaats, René Dekeyser en de PW willen zich

daadwerkelijk inspannen om een degelijk be

leid te voeren. Mevrouw THiebaut en Jozef

Schoevaerts willen hun verantwoordelijkheid

ten volle op zich nemen.

* Samenstelling van de nieuwe gemeenteraad

hoofd van de politie

vertegenwoordiger van het
centrale gezag

voorzitter van de gemeenteraad

voorzitter van het schepenkollege

lid van elke kerkfabriek in de

gemeente (is hij niet katoliek,
dan moet hij zich laten vervangen
door een schepen of een gemeen
teraadslid die dat wel is)

hoofd van de burgerlijke stand

hoofd van de brandweer

meestal organizator van een
jaarlijks bal

- CVP

de VU

- PW

SP

9 vormt een meerderheidscoalitie met

3 ; samen 12 zetels op 19*

vormen de oppositie

* Hieronder vindt u de leden van het College

van Burgemeester en Schepenen,



VERHAALBELASTING BLOKKEERT GEMEENTERAAD ( gemeenteraad 24/l/*83)

Een eivolle agenda op de eerste serieuze zitting van de kersverse gemeenteraad,

' Punt 1,

Zoals steeds wordt als eerste punt van de agenda het Proces Verhaal van de vorige zitting

goedgekeurd. Dit keer werd zowel het verslag van 21 dec. '82 als dat van 4/l/'83 aanvaard,

Pxmt 2,

De bevoegdheden van Burgemeester en Schepenen werden vastgelegd. De verschillende onderdelen

van het gemeentelijk beleid (administratie, OCMW, openbare werken, cultuur, onderwijs,
milieu, financiën, enz, ) werden onder de vijf mensen van het College verdeeld. Te vergelij
ken met de portefeuilleverdeling onder de ministers.

Op de bevoegdheden van het College komen we een volgende keer terug.

Punt 3,

Interpellatie van de heer Somers over de noodzaak van adviesraden in de gemeente,
-Burgemeester Verhoeven : Is er behoefte aan een culturele raad ?

-Schepen Thiebaut : wil werken met deelraden. Geen mastodont van een raad zoals in het ver

leden, maar per tak een afzonderlijke adviesgroep (sport, jeugd, muziek, ,,,),
-Raadslid Dekeyser : wil toch graag een overkoepeling zien.

Punt 4.

Het huishoudelijk reglement van de bibliotheken werd goedgekeurd.

Punt 5.

Het schepencollege kreeg enkele specifieke bevoegdheden om vlot het dagelijks beheer van
de gemeente te kunnen waarnemen. Het betreft voornamelijk allerhande courante financiële en
zakelijke verrichtingen.

Punt 6.

De eindafrekening van de ruwbouw van de sporthal bedroeg 37 miljoen 113,855 fr.

Punt 7.

De bestaande tarieven voor het gebruik van de sporthal blijven voor zes maand geldig,
( Dus : 200 fr./uur van 8 tot I8 uur; 3OO fr,/uur na I8 uur; weekendtarief 300 fr,/uur.

Verenigingen van buiten Kampenhout betalen telkens het dubbel, )

Punt 8.

De aangelegde wegen op het industrieterrein van Kampenhout-Sas werden gratis aan de gemeente
overgedragen door de intercommunale Haviland, De gemeente moet voortaan wel instaan voor het
onderhoud. Terloops vermeldde burgemeester Verhoeven dat binnen afzienbare tijd een firma
zich op het industrieterrein wil v%-(;igen, die aan een 30tal mensen wei^elegenheid verschaft.

IJ

'iliniij fTlT'

— De caremonie voor het openen vin het testunem 21I kort sjjn!
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Punt 9. . •

Er werd een lening van één miljoen goedgekeurd, voor energiekosten.in de scholen van. Berg

en Buken.

Punt 10,

Be fel omstreden verhaalbelasting werd na wat heen en weer gepalaver principieel afgekeurd.

Het hele pakket van belastingen, dat op de agenda van deze raad vermeld stond, werd naar

een latere datmn verschoven. Ondertussen wordt een Commissie van financiën in het leven ge

roepen, die zich een verantwoorde, oordeelkundige kijk moet vormen op het complexe belas-

tingvraagstuk. Ghyselings en Verhoeven signaleerden vanuit de CVP-hoek, dat Sinterklaas

zich niet over de gemeente zal ontfermen, en dat er hoe dan ook geld moet komen.

,  . ̂  li ̂
5/A6EN te mmcnm
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ITIET VERGETEN" !!!

ZATERDAG 26 FEBRUARI '83 vanaf 20 uur /

HYPERMOBERNE REW WAVE FUIF + TRT OUT -

optreden VM THE SPECTACLES !

Mark.

Meet je
soms heb je een gevoel
dat jc verloren bent
in de strijd

tegen het verdriet.

En als je dan
in tranen losbarst
ga je pas beseffen

hoe je ogen straalden

om al jouw liefde
te geven

aan die ene vogel

zwevend in de lucht.

ELS Smedts

Zondag 23 januari 63 - smullen geblazen

We danken hierbij alle medewerkers voor de fijne, spontane teamgeest en de
vlotte inzet op onze eetdag.

We danken natuurlijk ook alle mensen van Kampenhout, die kwamen toetasten.
En of het gesmaakt heeft !

Het stoofvlees was binnen het uur op, en we gingen liefst drie keer prima
mosselen bij den Bols uit "de coma" halen.

We danken ook heel speciaal onze Veiling !

Tot nog eens aan tafel !
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OVER CARNAVAL ...

* Waar komt het woord "carnaval" vandaan ?

Doorgaans worden twee wegen aangeduid.

De eerste heeft te maken met vlees. Het oorspronkelijk Italiaanse woord "carnevale"

"betekent : weg met het vlees. Inderdaad, als christen mens mocht men vroeger tijdens

de vastenperiode geen vlees eten. Soms wordt daarbij ook gedacht aan een vrijwillige

beperking van de zogenaamde "genoegens van het vlees", het lichamelijk contact, dat

eeuwenlang in de sfeer van zonde en taboe is gebleven.

Ofwel verwijst men naar aloude stoeten. In die stoeten reed een "carrus navalis" mee.

In "carri^" herkennen we ons woord "kar", en "navalis" heeft te maken met scheepvaart.

Een wagenschip krijgen we dan, een boot op wielen. Dit wagenschip was de voornaamste

wagen die in de stoet mee optrok, en geleidelijk aan ging de naam van de wagen over

op de hele stoet, op het hele feest : "carnavalis".

In plaats van carnaval spreken we natuurlijk ook nog van vastenavond. De betekenis hier

van ligt voor de hand : de avond voor de vasten, de veertig dagen durende voorbereiding

op het paasfeest.

Wist je dat een van de eerste bloempjes van het jaar, het sneeuwklokje, ook wel eens

het "vastenavondzot.je" wordt genoemd ?

Carnaval heeft trouwens alles te maken met het bruisende herleven van de natuur.

De eerste bloemen komen schuchter te voorschijn. De dagen lengen. Het wordt warmer.

De lente is in aantocht,

* Carnaval bij ons en elders

Carnaval wordt op de meeste plaatsen bij ons nog altijd gevierd.

Bekend zijn vooral Aalst, Binche (met de beroemde Gilles), Eupen, de studenten

carnaval in Leuven, e.a.

Optochten met straattoneel, praalwagens, reuzen, een verkleed fanfarekorps,,,.

Gemaskerde bals, met dobbelstenen gooien voor taart, krentenbrood, stokvis,...

De traditionele verkiezing van Prins Carnaval,,.

In Nederland wordt zowat overal carnaval gevierd. Toch zijn de feesten het meest in trek

in Noord-Brabant en Limburg. Vooral Maastricht is bekend.

In Frankrijk en Italië' wordt bij aloude tradities aangeknoopt,

In Duitsland hebben we o.a. de befaamde Rosenmontag.

Ook in Zuid-Amerika wordt uitbundig carnaval gevierd : Bolivië, Peru, Mexico en natuur

lijk, het bekendste en beruchtste carnavalsfeest ter wereld, Rio de Janeiro.

(bronnen : Bart Mesotten, Taal, in : Knack. 24/2/'82.. STANDAARD - encyclopedie.)



ZONDAG 20 FEBRUARI - 15 uur

PIN6PONGTORNOOI

(voor amateurs)

VOOR MIE ■>

Voor iedereen die een pingpongballetje over het net krijgt. Zowel jongens
als meisjes spelen hun tornooi.

Let wel. we laten alleen amateurs toe, dus mensen die niet in enig
clubverband uitkomen.

INSCHRIJVEN

Zondag 20 februari tussen 14 en 15 uur !
Leden : 30 Fr
Nict-leden : 40 Fr

PRIJZEN

Talrijke sympathieke prijzen !

MEEBRMGEN

Je eioen pallet ' en eventueel sportieve kledij

VERLOOP

Schiftingen, halve finales, finale.

Oe winnaar van het mannentornooi komt in een superfinale uit tegen een
gereputeerde plaatselijke pingponger.

MINI-ROCK

5 maart 1903, een datum om te noteren.
Oan wordt immers in de grote zaal van de Stella in Leuven de finale
betwist van WINTERROCK '83, een interessante talentenjacht voor Belgische
rockgroepen.

Het startschot zal wellicht na de middag gegeven worden.
Oe Kreuners op het podium.

's Avonds komen

Voor maart en april hebben wij zelf trouwens enkele voortreffelijke
optredens in het vooruitzicht, maar daarover verneem je meer in ons
volgend nummer.



MINI-ACTIEF

WEEK VAN OE SOLDAAT !

van 5 tot 13 februari

12.

*  Weekend 5-6 februari

Zaterdag en zondag : verkoop EXTRA-rantsqen aan de kerken

Zondagvoormiddag : soldatenmissen

Zondagavond : kaarten voor kip en pensen (in het Park van Reist
(vanaf 17 uur)

*  Zondag 13 februari

Breuohelfeesten vanaf 11u30 in het Park van Reist

Gevarieerde menu,, democratische prijzen

Zaterdag 19 fet>ruari - 20 uur

Jaarlijkse fuif van de scouts en

de gidsen van Buken

Bukenhof feestzaal - O.J. Will en Ferdy

Te koop gevraagd :

Albums en prenten van Artis - Soubry -
Cóte d Gr - Verkade - Historia - Meurrrise -
enz. alsook oude postkaarten

VAN DEN BROECK Marcel

Aarschotsebaan 121

3090 KAMPENHOUT

DINSDAG 15 FEBRUARI 198^

VAS-TENAVONDLOTING vanaf 15 uur

Lekker gooien voor het hoogste aantal punten.

Stokvis, krentenbrood en taart liggen np u te wachten,

waar ? CAPE ST. - JOZEP, bij JOKKE en ÜENISE

HUTSTRAAT , KAMPENHOUT - RELST

ORGAIfISATIE / Spaarkaske St .-Jozef,

L-

Oag schatfel He, waar
ben /e nu gebleven?
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WANTED DEAD OR LIVE SHOWPEOPLE TO MAKE A REAL SHOW

Een Engels voorbericht,want Engels is toch de
showtaai bij uitstek.

//

SP/OWpeop'®
// We kunnen zeker iedereen gebruiken,maar het liefst meisjes,

want daar hebben we een a C U U T . tekort aan

Deze show heeft geen enkel winstgevend doel.

INTERESSE : kom eens langs in JH TONZENT
Hutstraat 22

3090 KAMPENHOUT-RELST'

op Woensdag 16 februari 1983 te 14.00 h

Deze show bevat dans,schimmenspel,enz. ...

Wij zoeken dansers, danseressen,
van alles en nog wat

Heb je ideeën,kom eens langs
wel zin,maar je bent niet zeker,

kom eens langs

T O N Z E N T S H O W

Het TONZENTSHOWTEAM staat klaar om uw

ideeën, danspasjes op te vangen

En denk nou zeker niet dat is niets voor mijmer is en zal
voor ieder wat zijn

-for (jhhJ

e.n.
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PARNASSIA in 'kort

ONTSTAAN / NAAM

25.G.flO. hc»t Grüfiiicomiti-' Groot Kampoithout wordt opyericht.

In 'BI wordt dn naam ver-andord in Parnassia.

Parnass.iii r.taat voor oen unieke bloem, die in tiet iirachtiyo

Torfbroeknatuurroservaat wordt aangetroffen. Oe bloem is aeldzaam

in Europa. Ook tiet Torfbroek in rijn getieel geniet een Europese

vermaardheid.

Pe directe aanleiding tot het ontstaan van Parnassia was tiet

omhakken van een partij berken door de gemeente, zonder dat het
advies gevraagd werd van de omliggende bewoners.

Statuut Feitelijke vereniging

Doel (algemeen)

Beschermen van het groen in Kampenhout.

Concrete werking

Werkgroep voor onderhoud van het natuurreservaat Torfbroek.

Educatief tijdschrift de Pornassiakrant oftewel Groen Vaiidoen.

Verschijnt viermaal per jaar.

Animatie en acties omtrent de milieuproblematiek.

Milieubewustwording, milieu■opvoeding.

Komen tot een verantwoord gemeentelijk natuurbeleid.

(Tot op heden heeft de vereniging weinig concrete resultaten bereikt, om
het plaatselijk natuurbeheer aan te passen en te verbeteren.
Er werd een hoop brieven verzonden aan de beleidsverantwoordelijken. In
het beste geval leidde dit dan tot een discussie, maar tastbare
resultaten bleven zogoed als uit) .

Aantal leden

Tientallen en tientallen.



^5
Vooruitzichten

Niet bi'j de pakken bi.i'jven zitten. Verder doen.

Hopen op een betere vorstanclhoudin'j en samenwerking met het

gemeenlübestuiir.

Wil en de natuur

Vragen, problemen, klachten. Bi'j Parnassia kun je altijd terecht

Inzaktj klachten wordt de anonimiteit bewaard.

Conlactuersonen

.laccjues KOHl., Nntelarerid reo r 31 , Berg (l 1 B / G5 . S7 . 6C

Roland FONTEYNE, Fazanteridal 50, Berg 0 1 6/65.58 . 25

Erwin VERVAEKE, Kaïnpenhoutaebaan AG, Berg 010/65.63.99

Mark R0ESEM5, Nederokkerzoelstiaat 18, Berg 016/65.56.92

Luc nr. MEERSMAN, Kasteollaan G7, Noderokkerzeel 016/G5.51.A2

Michel MMSSENS, Stationsstraat 47. Kampenhout 016/65,88.46

^ Parnassia en groenbeleid in onze gemeente
Parnassia wil het groenbeleid in onze gemeente op de voet volgen.

In verband hiermee werd onder meer een briefwisselingsactie op touw gezet

met de gemeente.

Tot nu toe hieven de meeste brieven echter onbeantwoord,

Wo citeren uit een schrijven van 23.11.82, gericht aan alle
gemeenteraadsleden.

Parnassia wil op de ingeslagen weg verder gaan en zal niet aarzelen om
met vragen en suggesties bij de kersvers geiii! talleerdo gemeenteraad -lan te
kluppen.

Betreft : onze briefwisseling met de gemeente

Geachte Heren,

Tijdens de laatste verkiezingscampagne hebben alle partijen, stuk voor stuk,
groenbeleid in hun programma opgenomen. Het was voor ons een verheugende
vaststelling. Als milieuvereniging hebben we ons dan ook vast voorgenomen
nauwgezet toe te zien, in hoever dit programmapunt aan bod zal komen en

'"f gerespecteerd zal worden. *
We bevestigen hier nogmaals, dat het enige doel van de verenig.rng Ixgt in het
behoud beschermen en verbeteren van milieu en natuur in onze gemeente.
Wij kunnen een beroep doen op specialisten ter zake, waardoor we in staat
zijn waardevol advies te verstrekken aan zowel het gemeentebestuur als aan
particulieren.

We moeten echter vaststellen, dat het gemeentebestuur tot nog toe zelfs de
beleefdheid niet gehad heeft om antwoord te geven op de meeste van onze
brieven.



Onder meer bleven we zonder antwoord op de vc)l<jerj(l(! l.irieven ;

Brief van 17,1.81 wildlvappingen in Ter rironnen, l entelaari

herinnering gestuurd •• geen antwoord

13.6.81 resultaten van de bostelTing

antwoord : resultaten zullen meegedeeld worden '

nog niets ontvangen

13.6.81 vraag om een gemeentelijke kapverordening op te stellen
vüur de ganse ypmeonte geen atitwoord '

13.12.81 kappingen en reliëfwijziging in het bos gelegen tussen
Haaohtsesteenweg / Hinokaertstv. / Molenstr. / de
Ribeaucourtdreef - mondo-ling antwoord i.v.m. de kappingen

■ geen antwoord i.v.ni. de reliëfwijziglng

28.9.82 brief i.v.m. verleggen van voetweg nr 38 Nederokkerzeel.
Gebrekkige bekendmaking van (;ommod<»/i ncommodo en geen
behandeling in de gemeenteraad van ons schrijven.

Voor sommige van deze gevallen .stuurd/ïn' we een zelfde brief aan
dhr Goeverneur en aan de dienst van Waters en Bossen. Deze instanties gaven
ons we.1 een antwoord, waarbij soms verwezen werd naar de yomeonle !

Is het voor do gemeente nu echt zo moeilijk om tot een open beleid te komen
inzake "yroenbeleid" en milieubescherming ? Door samen aan tafel te gaan
zitten en tot een gesprek te komen, zouden veel problemen en misverstanden
tot een eenvoudige oplossing kunnen komen.

Tot'nog toe heeft dit gemeentebestuur dit niet aangedurfd '

Wanneer komt hierin verandering ">

PARNASSIA

Een wocird-jp uitleg

wildkaopingen : verwijst naar het onverantwoord omhakken van bomen.

om dit te voorkomen, kan de gemeente een kaoverordeni nci opstellen, waarin
het omhakken van bomen gereglementeerd wordt.

de gemeente zou sinds geruime tijd middelen gekregen hebben om een
inventaris op te maken van ons beschikbaar bomentestand. Tot nog toe
werden de resultaten van deze bostell.inn niet meegedeeld.

het landschap mag niet zomaar gewijzigd worden. Parnassia vroeg daarom
uitleg over een re 1 iëfwi'izioing .

i.v.m. het verleooen van oen voetweg werd geen glasheldere, democratische
procedure gevolgd.
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l LiJ wnnJon van ParnJi.nia ...

Bntftknnl st'-uri ycvnn a;«n de mil i Guvererii gi iiy van KamperihtnJt.. betekent opkometi
voor ons na tuur s r hoon, voor het behouii eri voor d»ï verbetering van on:^

1 ee rinil .i.uu .

O.Tarbij ontvangt u regelmatig de P.irnassiakrant met allerlei nieuws, acties
en wetenswaardigheden.

l.idge.ld één jaar ( « Parnass.iakrant) ; 100 Fr.
Inschrijven bij de bestuursleden (zie contactpersonen) of op rekeningnummer
1 03 2orr.ofi7- n.

i FILM
Mark Michiels

ronday 27 februari • 19u30

ROCKY
F ILM

3 Oscars !

beste film '

beste regie !

beste montage !

kortweg ; een

PRACHTFILM ' ̂ ^n Jppn Q. Aviltdann

met Svivester Stallone als ROCKY

RnilMMATERIALFN

VAN BELLINGEN

P.V.B.A.

HAACHTSESTËENMEG 22

Rfini KAMPENHOUT

•  Al.LC RUWBC1UWMATER1ALEN

RUIME KEUZE GEVELSTENEN EN DAKPANNEN

-  TALRIJKE AFWERKINGS- EN HULPPRODUKTEN/PLEISTER-
GIPS. KLEEFCEMENT. COMPACTUNA, MKROPOL. ENZ.

BETONKLINKERS EN GRAVIER VOOR OPRITTEN

Tel. 0ir./B5.62.39 - MATERIALEN IN PIASTIC EN AGBESTCEMENT

- LEVEREN EN PLAATSEN VAN SEPTISCHE EN WATERPUTTEN

-  THUISBEZORGING - GRATIS BESTEK
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OE HOOGTEPUNTEN VAN EEN TONZENTJAAR OP EEN RIJTJE

OF

WAT U ZEKER NIET HAD MOGEN MISSEN ...

JANUARI

Gen.i.etbare rockavond. met THE (.ROCODILES

FILM : NEXr STOP 6REENWICH VILLAGE

TENTOONSTELLING (met. Drayo, Ulrich en Alfnid)

Subliem optreden van de Amerikaanse zanger/cumponist/harmonicaspoler
TUCKER ZIMMERMAN

Voor de kinderen : SNEEUWWITJE

Voor onzo grootcten ; hold-up • gijzeling, spanning ♦ verontwaardiging
DOG DAY AFTERNOON

FEBRUARI

Sophia Loren en Marcello Mastroianni in UNA GIORNATA PARTICOl.ARE

23.2.82 ; met krulijzers in het haar en het broigerei in de aanslag
wordt Micheline Pira de eerste huisvrouwprinses CARNAVAL in onze
geschiedenis

Topper van het filmseizoen ; een heel festival gewijd aan grootmeester-
genit» CHARLIE C.HAPLIN

MAART

Robert De Niro als de TAXI-DRIVER in de gelijknamige prent van
M. Scorsese

RIGHT MEASURE bracht rock for pleasure

APRIL

Laatste film van seizoen '81 - '82 : THE ELECTRIC HORSEMAN

Samen met De Rommelpot beleefden we een EUROPESE PAASONTHOETING

Dansten, speelden en zongen voor ons : Lei karringen I Bul uit
Noorwegen en Alpenvereinssang- und Tanzkreis uit Oostenrijk

AKELEI of;stemming verzekerd met dit beloftevol duo

Dol RELSTKERMISWEEKEND



TMEE VAKANTIE CADEAUS

SCHOOL'S OUT FUIF met De Kater

Prachtige WESTERN : DÉ 0011E PIT

VOOR DE JEÜGDVEERTIENDAAGSË

T0N2ENT in actie op de PARK- en FAXfeesten

KRIEKENFUIF

JEUGOVEERTIENDAAGSE 19B2

ROCKFESTIVAL met THE CROCODILES, 2 BELGEN. JUS DORANGE, AROMA Dl AMORE,
RIGHT HEASÜRE en BIG 8ILL

POLKFESTIVAL met FREE-PODIIIM (winnaars : groep MEMEl.), DERROL ADAMS,
AKELEI, OAVE OÜNCAN en WA1.TER DE 8UCK

De perste Tonxent-STRIPBEURS

TOP HONDERD FUIF (nr 1 : The load out en stay. J. Browne)

FILM : THF BLUES BROTHERS

OKTOBER

NOVEMBER

KATTINEFUIF met De Kater

De groLe VIJF-VOOR-TWAALF VERKIEZINGSSHOW FILM : ORDINARY PEOPLE

OpeningsfiLm seizoen '82 '83 AMERICAN GIGOLO

DECEMBER

De TONZENTKRANT verschijnt na zes jaar in een heel nieuw kleedje en
wordt een TEUGO - en DORP58LAO

SINTERKl.AAS kwam betpr laat. dan nooit, op zijn party

PETER SELLERS in zijn dolle REVENGE tegen de maffia

Met dertien Tonzentmensen maakten we SCHAATSPRET op de piste van
Haasrode

XMASNIGHT in ere hersteld

VAN DUO NAAR NIEUW zit nog vers in het geheugen

EN VERDER

- verscheen de Tonzentkrant, ons maandelijks tijdschrift, 11 keer

- verleenden we onze medewerking aan twee sociale acties :'actie Polen en actie 1j.11«11«

- rieten we na de stripbeurs van 28 en 29 augustus een eigen stripbihliotheekje op, dat
elke zondagvoormiddag open is

- verheugen we ons in de samenwerking met volkskunstgroep De Rommelpot



RALENDER

5.2 :

P.2 :

INSTUIF (Ddnny cm Rial 11 uur

V.M.

N.M.

STRIPBIB

INSTUIF (Hark)

VOLKSDANSEN

WIPIN (Olivier)

vervolg

GuTO

10ü3n

11

1 luTO

1 2u30

12 uur

15 uur

19 uur

12.2

n.2

OptrVden GO-GO-SLIP 20 uur

V.M.

N.M.

STRIPBIB

INSTUIF (Olivier) + VOLKSDANSEN
WIPIN (Patrick S.)

vervolg (Rika)

15.2 ; CARNAVALFUIF (met-verkiezing Prins Carnaval *63)

16.2.

19.2.

repetitie TONZEMBHOW - I4 uiir

IMSTUIF - 19 uur

MAA20AG 14/2

SM*N*T - V*A'L«E*N'T*1*J*N
De vogeltjes kiezen op St.-Vaicntijnsdag
hun wijfje. Vandaar dat die dag in ons
land. evenals in Engeland en de V.S.A.
als „lievekensdag" wordt aangezien.
Verloofden geven eikaar een geschenk en
wie lijn toet lie! nog niet heeft uitge
kozen kan er die dag een kiezen, wam
de meisjes moeten op St.-Valentijnsdag
tegenover de jongens biezonder goed ge
mutst zijn.

20.2 V.M.

N.M.

STRIPBIB

INSTUIF (Paul) ^ VOLKSDANSEN
vanaf 15 uur (inschrijven tussen U en 15 uur)
PIN(5-P0NG-TÖRN00I (met tal van leuke prijzen) tot s avonds

2fi.2 VOETBAL M.S.-Kliniek - TONZENT (terrein Meisbroek
'  I3u30 aan Tonzent - Aftrap Uu30 ^

FUIF ♦ o[itredori van THE SPECTACLES • 11 uur

Gaat MIET door !!!

27.2 V.M.

N.M.

STRIPBIB

INSTUIF (Pieter) + VOLKSDANSEN
KIFIKA : 10NGENS HUILEN NIFT •

FILM : ROCKY - 19u30

14 uur

BIERHANDEL 'VAN CRAENENBROECK - BUDTS (Zeg maar : GUST en AGNIS)

* ALLE BIEREN !

* ALLE WATERS !

* UITGEBREID GAMMA WIJNEN !

- THUISBEZORGING

- BEKENDE SERVICE

Tel. 65 58 80

H. TOBBACKSTRAAT 29

3090 KAMPENHOUT


