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Hel: woord van. •.

Er Is weer een nieuw Jaar van start waarvoor Ik allereerst

namens de hele kern alle leden een voorspoedig 1993 zou willen

wensen. 1992 was in vele opzichten een uitstekend Jaar en wij

hopen dat 1993 nog beter mag worden. Dit eerste TONZERT-krant-
Je van 1993 mogen openen betekent voor dan ook mij dat onze
werking nog steeds de Juiste weg op gaat.

In dit schrijfsel vind Je o.m. de resultaten van de pop-poll,
en het aanbod om gratis een vormingscursus te volgen. Vergeet

verder ook niet de aktiviteitenkalender door te nemen en de

onthaaldag te ontdekken met fuif en optreden van THE DISPOSA-
BLE BEROES, een week later gevolgd door de eerste aflevering

van onze nieuwe rock-wedstrijd. En opdat Je echt geen ekskuus

meer zou hebben om voor Je liefje valentijn te vergeten hebben

we maar een Valentijn-instuif op de kalender gezet.

Iets minder prettige dingen moet ik soms ook vaststellen, na

een lange periode zonder noeaenswaardige incidenten is er weer
een fiets gestolen aan TONZENT. Ik kan iedereen maar één goede
raad gevens gebruik Je fietsslot. Ik heb zelf eens de test
genomen en ik was onthutst om vast te stellen dat meer dan de
helft van de fietsen aan TONZENT NIET op slot zijn. Feitelijk

getuigt het dan van een enorme solidariteit dat er niet oieer
fietsen gestolen worden, maar Ja., één rotte appel kan heel de
boel bederven. Aarzel ook niet om bij een vermoeden de verant

woordelijke mensen van TONZENT in te lichten, zo zijn er al
enkele vandalenstreken en diefstallen opgehelderd.

Verder rest er mij voorlopig niets meer dan Je veel leesgenot

te wensen aan dit krantje.

Bert Verstraeten



Vorming

Een aanbod voor de leden

Van bet verschijnen van dit TONZENT-lcrantje zou ik graag

uillen gebruik naken om een deel van de werking dat bij de

leden relatief weinig bekendheid geniet even uit te leggen.

Jeugdhuis TONZENT biedt aan alle leden de mogelijkheid om

gratis vormingscursussen te volgen. Deze cursussen zijn echter

vrij onbekend bij het grote publiek, tot nu toe beeft maar 1

lid zich kandidaat gesteld. Een woordje uitleg is dus op zijn

plaats.

Als jeugdhuis moeten wij aan bepaalde functies voldoen, ëën

daarvan zijnde vorming. In het kader van deze functie willen

wij niet alleen de kernleden, maar ook de gewone leden de kans

bieden om vormingscursussen te volgen. Deze cursussen worden

georganiseerd door het V.F.J. (de Vlaamse Federatie voor

Jeugdhuizen) en zijn zeer gevarieerd van inhoud. Ze worden

gegeven door proffesionele jeugdwerkers en hebben dikwijls

betrekking op de jeugdhuiswerking, maar gaan soms nog een

stukje verder dan dat. Je kan een ctirsus dus volgen om je taak

in het jeugdhuis beter aan te kunnen of uit puur persoonlijke

interesse (vb. tekstverwerking). Wat is nu het bestaande

aanbod?

27/28 maart 93

l.Goed barbeheer

2.Publiciteit

3.Creatief muziek maken

4.Veilig of onveilig: over seksualiteit gesproken

5.Werken niet computer: tekstverwerking

6.Drama en theater

7.Muur en rotsklimmen

8.Werken in en met groepen

9.Intercultureel leren



B/9 mei 93

l.Doels»tlg en succesvol vergaderen

2.Videofilmen voor gevorderden

3.Kennismaking met de jeugdhuiscriteria

4.Mannen zus, vrouwen zo

5.Kunstzinnig omgaan met materiaal

6.Exotisch dansen

7.Astrologie, magie, dromen, hypnose

8.Roe kamperen?

9.Rekruteren en motiveren van jongeren

10.Jongerenpreventie

Een cursus duurt twee dagen en gaat door te Dworp in vormings

centrum Destelheide. Hij start op zaterdag om lOu en eindigt

op zondag om 16u. De kostprijs van de cursus, zowel als de
overnachting en de maaltijden worden door TONZENT betaald.

Al deze cursussen gaan dus op dezelde dagen op dezelfde plaats

door. Je zit samen met een 150-tal jongeren uit andere jeugd

huizen in Dworp. Zaterdagvoormiddag wordt je ontvangen en maak
je kennis met de mensen van je groep (een 20-tal personen), *s
middags eet je met z'n allen en 's namiddags ben je bezig met
onderwerp, 's Avonds is er natuurlijk wel iets voorzien om 150
mensen bezig te houden. Zondag werk je verder aan je onder
werp. Al bij al een leuke en leerrijke bedoening. Sommigen

graag helemaal alleen om andere mensen te leren kennen,
maar je kan gerust met enkele van je vriend(inn)en gaan. Daar
ben je vrij in.

Al wie zin heeft om, eventueel met een paar vrienden of vrien

dinnen, een cursus te volgen neemt voor meer informatie con

tact op met Bert of Elke in TONZENT. Hees wel snel, want het
aantal plaatsen is beperkt tot 8 personen per weekend.

Bert en Elke



What's going on in TONZENT

28 NOVEMBER 1992 : JEUGDHUIZENTOCHT

Een jeugdhuizentocht roept, bij eenleder die zulks heeft mede

gemaakt, nog vele Jaren nadien steevast heroïsche verhalen en

Jeugdzonden op.

Op geen enkele andere aktiviteit immers wordt zoveel kameraad
schap, broederlijkheid en liefde voor het Jeugdhuis aangetrof
fen. Nergens anders kunnen alcohol en rijden samengaan.

35 leden vertrokken wij dan ook met een van vreugde hup
pelend hartje naar onze eerste bestemming, zijnde onze goede
vrienden van JH Integendeel, met op de achtergrond een speech
vol wijze vermaningen vanwege ons aller voorzitter.

In JH Integendeel zelf dan bleek er driftig gekuist te worden,
gelukkig bleken de kuisere meteen driftig te kunnen tappen wan
neer zij de Tonzentbende zagen binnenschrijden. Wij vonden

zulks uiteraard zeer attentvol.

In het daaropvolgende Jeugdhuis bleek er een houseparty te zijn
georganiseerd die nog op gang moest komen, net zoals daarvoor

in de autocar alwaar ons aller voorzitter de passagiers pro
beerde te verblijden met enige impressies over het daarvoor

bezochte Jeugdhuis,

Het derde door ons aangedane Jeugdhuis, JH Freddy Mercury
te ? -ondergetekende heeft heel de tijd naar Porky's II ge
keken en zodoende niet op de weg gelet- bleek een bijzondere

adoratie voor het megabombastische combo Queen te bezitten.

Er was die bewuste avond zelfs een heuse Queenbeurs aan de

Seog, waar zowel de snor van de heer F. Mercury als een vol

ledig uit zichzelf solerende gitaarsnaar van de heer B. May te

verkrijgen waren.



Op de bus bleek Porky's II naar een hoogtepunt toe te groeien,

ons aller voorzitter werd dan ook verzocht zijn nond toe te

houden. Met deze soft-PIEF-fllo In het achterhoofd zat de

stemming er In de laatste twee Jeugdhuizen dan ook goed In.

Immers In JH De Paddestoel te Pamel bleek er een ouderwetse,

goeie fuif bezig te zlJn en kwamen wlJ tot onze stomme ver

bazing Tonzentlld F. Bauwellnckx tegen. Schaam U, FranclsJ
In JH SJaloom te Hachelen speelden dan weer twee bluesgroepen
ten dans. JH Tonzent mocht uiteraard In belde gevallen gratis

binnen, waarvoor onze dank.

Rond half twee 's nachts togen wlJ dan ook moe maar blljge-

zlnd Tonzentwaarts met op de achtergrond alweer enige raadge

vingen van ons aller voorzitter...

g DECEMBER 1992 : SINTERKLAAS TE JH TONZENT

Na een vermoeiende A.V. waren wlJ allen zeer verrast toen de
Sint, vergezeld van twee Pleten - rechtsreeks komende van de
superette "PIEP" • alwaar hlJ reeds vele kindjes had blljge-
maakt - ons aller Jeugdhuis vereerde met een.bezoek.

De Sint bleek tot onze grote opluchting eerder mild te zijn.
Enkel de grootste deugnieten werden met een straf bedacht.

Zo mocht de heer L. Neefs zorg dragen voor het boek van de
Sint (als lessenaar), de heer B. Kocck zorgen voor het ver
voer van de Sint (als de ezel), en de heer W. Goolaerts zorgen

voor de waardigheid van de Slht (als staf welteverstaan)..

De heer O. OhlJsellnckx, Torents bewaarengel, mocht wegens

zijn zangtalent enkele IdSderen aanheffen ter ere van de
Goede Man.

Enkele andere belhamels die Sinterklaas graag had te woord ge

staan, als daar zijn de heren G. Hausple, S. Croon en W. De Meers-

• Immers art. 46 bis van Tonzents blnnenhulsreglement bepaalt :

"De spreekbuis van de vereniging, In casu De Nieuwe Tonzent-
krant" zal geen reclame, advertenties of welke publicitaire

ontbocemlngen dan ook publiceren wanneer hiervoor geen somme

gelds, In casu 20 x 40 fr; Is gestort.



man, bleken reeds enkele uren voordien met de noorderzon ver

trokken te zijn. Enige tijd na het vertrek van de populaire

speelgoedvertegenwoordiger werden zij op de stripbib aange

troffen, trillend als een espeblad en verscholen onder een

massa strips. Het leven kan hard zijn.

19 DECEMBER 1992 : ROCKSHOP V * OPTREDEN IVAN'S LAND

Op deze voorlopig laatste rockshop kon men zich verder bekwa

men in het drumspel o.l.v. de geheel uit acid Jazz en fonkbeats

opgetrokken W. Verstraeten. Deze begon de les trouwens met een

overhoring over de vierde en derde maten, zij die gebuisd waren

moesten voor straf een uur lang de drumpartijen van het death-

metalgezelschap Napalm Death op triangel naspelen.

Ivan's Land, wijlen Stormdaisy, speelden muziektechnisch een

sterke set en bovendien enkele zeer fijnbesnaarde songs.

Duidelijk geen groep van het type "rammen en let's stagedive

vanaan de toog", hun melodieuze folkrock beroerde Tonzent op

een aparte sfeervolle manier. Op de iets wak mindere opkomst

kunnen we alleen maar het volgende aanmerken : "Goede wijn in

wording behoeft geen krans".

25 DECEMBER ; KLASSIEKE MUZIEKIMSTUIF

Ons aller voorzitter vond dit de beste aktiviteit van het Jaar,

ondergetekende had er geen last van. Wat van de rest van de

leden - buiten de heer W. De meersman - niet kan worden gezegd.

Kultuur-PIEP-en !!

27 DECEMBER : FILM MISSISSIPPI BURNINC

Een mooie, vrij realistische prnet over de wandaden en mensont

erende praktijken van de neo-nazistische katoenboerenbeweging,

de K.K.K. - niet de Kampenhoutse Kulturele Kring maar wel de Klu

Klux Klan, welteverstaan - tijdens de Jaren '50 en '6e in het



In het zuiden van de Verenigde Staten. Laten we hopen dat de

heren F. Dewlnter en G. Annemans van de eveneens nazistisch ge

tinte Antwerpse kolderpartij, het Vlaatns Blok, het nooit zover

zullen drijven.

31 DECEMBER 1992 : OUDJAAR

Oudjaar werd ook dit Jaar op de traditionele Tonzentnanler ge

vierd, allereerst lekker schransen en vervolgens spetterend fui

ven. Dit Jaar schransten wlJ fondue, en fuifden wlJ op de dans

vloer. Voor vele leden het beste sfeermoment van het Jaar trou

wens .

9 JANUARI 1993 : KULTUURMUUR

De eerste aktlvltelt van het nieuwe Jaar - waarvoor nljn welge

meende beste wensen - bleek niet door te gaan. Doch wanneer on

dergetekende echter In ware Jambersatljl blJ de kernleden wilde

pellen naar het afvoeren van de aktlvltelt, stootte hlJ op een

droog "PIEP, PIEP, bemoei U met Uw eigen zaken, PIEP I".

17 JANUARI 1993 ; IHFO AVOND OVER DRUGS

De onwetende Jonge Jeugd waarschuwen voor de gevaren van drugs

Is één van de vele nobele doelen die een Jeugdhuis voor ogen

moet hebben. Zodoende werd een lieftallige juffrouw, genaamd

Arlane, uitgenodigd om deze taak ter harte te nemen, hierbij ge

assisteerd door de nu reeds'legendarische K. Trappenlers.

Met staaltjes bloem, gedroogde lindebloemen, waspoeders en pil

letjes tegen hoofd- en maagpijnen werd getoond hoe drugs er In

werkelijkheid uitzien.

Vervolgens na verhitte discussies over enkele stellingen l.v.m.

drugs kwamen wlJ tot de vaststelling dat het drugsbeleid In Bel-

gle niets voorstelt en dat alcohol zowaar een zwaar verslavende

harddrug Is. Ons aller voorzitter overweegt dan ook sterk geen

alcoholische dranken meer aan te bieden In ons JH (voor 25 fe.).

8



RKTIVITEITENKALENDER

FEBRUARI 1993

zondag 7 februari

OCCULTE WETENSCHAPPEN

Een avond over kaartleggen, handlezen, pendelen.

CHB 20u in TONZENT ,gratis

zaterdag 13 februari

ASPI-FÜIF

De aspi's fuiven in TONZENT

zondag 14 februari

VALENTIJN

De geliefden kunnen op bun dag hun jeugdhuis in een aangepast

interieur vinden



rktiviteitenkrlendbr

FEBRÜJmi 1993

zatendagr 20 £ébraarl

0NTHAALDA6

is ultgenodlg om In de namiddag eens een kijkje te

komen nemen in de werking van jeugdhuis TONZENT

s' Avonds kan je fuiven met een optreden van

THE DISPOSABLE HEROES

FUIF + OPTREDEN

THE DISPOSABLE HEROES

zaterdag 27 februari

ROCKWEDSTRIJD

Jong talent op zoek naar een publiek krijgt zijn kans in

TONZENT

AO



23 JAHUARl 1993 : GIVERSFUIF

Ook de Skoette van 'Nederokkerzeel hebben het begrepen : JH Ton-

zent Is de Ideale zaal voor Uu Fuiven of party's. Fantastische

winsten gegarandeerd.

De- Giversfuif was spetterend, dit vooral wegens de voortreffe

lijke Tonzent D.J.'s, als daar waren de heren H. Zwaenepoel, W.

De Meersman en G. Hauspie; Laatstgenoemde poogde wel zijn overi

gens zeldzaam gekltngel te verdoezelen met de boutade "Den ellen-

trik was uitgevallen". Wij wisten wel beter.

30 JANUARI 1993 : VOLKSDANS

Er blijkt een banvloek te rusten op de volksdansaktivlteiten in

JH Tonzent, alweder ging de volksdansinitiatie niet door.

Toen uw nederige dienaar echter in ware Wilfried Hendrickx-stiJ1

Wilde peilen naar het niet doorgaan van de aktiviteit, bij de

verantwoordelijke zijnde de heer H. Zwaenepoel, werd hij door

laatstgenoemde vakkundig in elkaar geslagen en uitgescholden

voor : "Hypocriete PIEP, smerige PIEP en ARROGANTE PIEP !".

Uw nederige dienaar verblijft heden hoogachtend te Gasthuisberg

met 8 gebroken ribben, PIEP.

TELEX TELEX TELEX TELEX TELEX

Op 27 februari vindt de eerste prëselectie van Tonzents Top of

the Rocks plaats met de volgende vijf groepen : ZAZAS - THE HIR-

RORS - A DAT WITHOUT ME - 2 DIFFICULT - BEERTJE COLARGOL & BERE;

BOOT. Inkom aan 50 fr.

Op 6 maart treedt Uw favoriete Jeugdhuisgroep DB DADERS (ex-F.D.

O.L.) op in de CORSO te Leuven in het kader van de préselecties

van de Rokshotmaratons. Kaarten aan 120 fr. bij de groepsleden.'

P.S.



POP-POLL 1992

De pop-poll 1992 heeft een korte, maar vruchtbare inkubatieperiode
achter de rug. De resultaten zijn volledig gelezen en verwerkt.
Van de 100 formulieren die in omloop zijn geraakt zijn 63 in de
oop-poll-bus terechtgekomen. Van deze 63 zijn er 9 ongeldig ver
klaard omwille van niet-gesigneerde bull-shit en derivaten. Deze
uitslag is dus gebaseerd op 54 degelijk ingevulde exemplareru
Omwille van, naar ik veronderstel, begrijpelijke redenen worden
volgende onderwerpen weggelaten: beste box, royco-soepje, persoon
met de beste lichaamsgeur, brommer, barkruk, warme- en warmste
plekje van het jaar. Volgende onderwerpen dienen gemijd te worden
om klachten wegens laster te voorkomen; namelijk dikste nek, stom
ste wijf en z.kl. Hopend op uw begrip volgt nu de uitslag van de
uitgedunde pop-poll 1992.

Tonzentbezoekers spreiden hun voorkeur over een heel uitgebreid
gamma wat betreft muziek. Er werden maar liefst 40 verschillende
groepen vernoemd.
Hamen die meermaals werden aangetroffen volgen:

1) REM 13 stemmen
2) P.J. Harvey 4

Faith No More 4
Body Count 4

5) the Dentists 2
B 52's 2
Jvan's Land 2
AC/DC 2
ZZ Top 2
Gorky 2
Sonic Youth 2
de Daders 2

REM geniet in onze kringen een duidelijke voorkeur met haar
overigens schitterend straalplaatje: "Automatic for the people ,
De 2de plaats wordt gedeeld door P.J. Harvey, vooral gekend door
de song "Taylights", en de iets stevigere jongens onder ons:
Faith No More en Body Count.

Het voorbije jaar werden de live acts in Tonzent zeker niet vei
waarloosd. Hiervoor dank aan Stefaan, de jongen die instaat voor
podiumprogrammatie. Na Gorky waren de verwachtingen hoog gespannen
Dit jaar kregen we ook degelijk spul:

1) the Dentists 14 stemmen
2) Betty Goes Green 13
3) Ivan's Land 4
4) de Daders/FDOL 3
5) the Burtons 2

the Danish Butter Cookies 2 • i.
Het overzeese bezoek werd door de meerderheid van het publiek
blijkbaar meer dan geapprecieerd. The Dentists gaan dan ook aan de
haal met de hoofdvogel, in de voetsporen gevolgd door de revelatie
van 1992: Betty Goes Green. Ivan's Land, de Daders, the Burtons en
the Danish Butter Cookies werden ook niet uit het oog verloren.
Verder nog eervolle vermeldingen voor Lieven Z. voordragend uit
eigen werk, Pikke en Willy, Pittalica en the Missing Link.



In de rest van de wereld blijken er veel minder bijgewoonde optre
dens plaats te vinden.

1) Rock Werchter 8 stemmen
2) Green 3
3) Urban Dance Squad 2

Falth No More 2
U2 2

Sonlc Youth 2

Ook hier waren de vernoemden zo uiteenlopend dat ze voor de
gemakkelijkheid onbekend zullen blijven.

Om de relatie tussen muziek en het publiek tijdens fuiven en
instuiven te verbeteren wordt er wel eens gebruik gemaakt van een
platenrulter, zo ook In Tonzent.

1) Jurgen Wljngaerts 13 stemmen
2) Mlchlel 11
3) Stef 9
4) Koen 4
5) Sjachri 3
6) Wederik 2

Benny 2
Jurgen Wljngaerts, alias DJ Steve Johnson. maakte zich verdienste
lijk tijdens de Razzia- en Chlro-fuif. Hij Is de enige die geen
vaste waarde Is In Tonzent. zijn succes Is meer dan verdiend.
Mlchlel, die ook wel eens In de dlskobak kroop met Gunter als
plaataangever en technleker. bezet de 2de plaats. Met slechts 2
stemmen minder hebben we Stef die ons tijdens Instuiven telkens
verrast met een brok kwalitatief hoogstaande muziek. Een vaste
waarde die elke maand zorgt voor een meer dan aangename Instuif.
Baby. you're a rlch man.

De man van het jaar 1992 bevindt zich in ons midden.
Hoe hij aan deze nominatie komt Is de vraag.

1) Piet 7 stemmen
2) Bert 6
3) Stef 5
4) Wederik 2

Wouter V. 2

Jan N. 2

Onze hoofdredakteur Is altijd al een populaire jongen geweest.
Haar man van het jaar. gaan we nu niet te ver? Een 2de plaats voor
de voorzitter hlmself. die hoger mikte. Een eervolle 3de plaats
voor een jongen die elders In dit artikel nog van zich laat horen.
4de plaats: een trio. leder met zijn verdiensten. Hierbij worden
ook zij geloofd, zij het In mindere mate, voor hun persoonlijke
Inbreng; of zoiets.
(Merk op dat 2de & 3de hun eigen stem nodig achtten:n.v.d.r.)

De vrouw van het jaar 1992; een titel waar voornamelijk vrouwen
voor In aanmerking komen.
Hier komen ze:

1) Elke 10

2) Ilse 4

3) Fanny 2

Katrien D. 2

Christlne 2

13



De laureate heeft zich afgelopen jaar in de schijnwerpers gewerkt
met een blitzkarrière. Amper 2de jaar kernlid en al gebombardeerd
tot sekretaris. een funktie in de raad van beheer. Ze bezit de
kwaliteiten, en wat belangrijker is, een geweldige motivatie en
een onuitputtelijke kreativiteit. 2de plaats voor Ilse. die niet
uit het Tonzentinerieur is weg te denken. Een degelijke steun voor
heel de werking.(Niet alleen voor het vormingslokaal) Voorts nog
enkele welklinkende namen die nog aan hun karriere moeten beginnen
of nog niet lang bezig zijn.

In Tonzent zijn er ook enkele individuen die een exemplaar van de
andere sexe konden overtuigen van hun kwaliteiten en emoties. Van
daar dat beiden tegenwoordig als koppel door het leven gaan.
(of gingen)

1) Stef & Elke 9 stemmen
2) Wein & Ilse 5
3) Nathaly £. Laurent 3

Glenn & Christine 3
Rein & Fanny 3

6) Natalie & Wouter 2
Bert & Sigrid 2
Karei & Carla 2
Michiel & Elke 2

Zij die zichzelf aanzagen als koppel van het jaar-dit zijn Stef &
Elke. Natalie S Wouter. Rein & Fanny en Karei £. Carla worden
verondersteld ontzettend gelukkig te zijn en bijgevolg nog enige
tijd samen te blijven. Verdere kommentaar bij deze uitslag is van
zelfsprekend overbodig.
Sommigen hadden de vraag niet goed begrepen. Willy schreef:"Zij
die ik graag met iemand anders zie". Het antwoord mocht er wel
wezen. De volgende had de vraag maar al te goed begrepen.
Trio van het Jaar:"Rein & Fanny en de zetel".

Overtuigd dat elke tapper zijn beste beentje voorzet is waardering
hier ook behoorlijk uiteenlopend.

1) Stijn & Michiel 16 stemmen
2) Porto Benny 11
3) Stef & Elke 10
4) Sjachri & Ann 2

Benny & Vincent 2
Jan N. 2

De bezoeker spreekt zijn voorkeur uit voor de grappige noot waar
voor Stijn & Michiel steeds probeerden te zorgen. Zij beloven u
meer en verwachten u met open tapkranen. De enkeling-Porto Benny-
maakte zich verdienstelijk de 1ste vrijdag van de pop-poll. waar
hij verschillende stemmen bijeensprokke1de. Zijn tapfrequentieis
niet wat het had kunnen zijn. maar als hij tapte was ambiance ver
zekerd. Stef & Elke danken deze plaats aan hun algemeen positief
imago en de aangename avonden waarvoor zij steeds garant staan.
Een belangrijke stem wordt weggekaapt door de belangrijkste
konkurrent. de drankautomaat aan frituur De Hutte.

Personen die tijd. inzet en engagement ten toon spreidden werden
gedeeltelijk vernoemd.

1) Michiel 10 stemmen
2) Elke 8
3) Wederik 7
4) Bert 3



Jan H. 3
6) Ilse 2

Het grote publiek heeft enkel oog voor de praktische kant van de
zaak Deze weliswaar belangrijke, maar ondergeschikte werkvopnkoSt melr dan r^m genoeg aan bod. vandaar dat ik de aandacht nog
eens extra zou willen vestigen op de 2de plaats van de sekre-
taris, de 4de plaats van de voorzitter en de kasbeheerder. Zij
doen het werk achter de schermen die de hele werking mogelijk ma
ken. Voorts nog een vermelding waard: de stem van Jan Wuyts "alle
kuisers". Hierbij worden deze nogmaals gehuldigd.

Tabakverbruiker en -afzweerder. zoals algemeen verwacht gaan beide
titels naar één en dezelfde persoon.
Kettingroker:

1) Piet
Laurent
Jan R.
Bert

Stijn
Wein

2)

3)

wem

21 stemmen

5

2

2

2

2Z

Rookstopper:
1) Piet
2) Laurent

Ruud

4) Rein

15 stenanen

11

11

3

Toch nog even op wijzen dat onze vriend Rein 7 januari 1992
gestopt is met roken en veruit de enige is die volhardt.

Tonzent is menig grappig persoon rijk. vandaar dat er 24 ver
schillende mensen vernoemd worden. Hiervan zijn er slechts 3 van
de vrouwelijke sexe. Dames, doe iets aan uw humor.

1) Jan R. 7 stemmen
Piet 7

3) Willy 6
4) Gunter 5 ^ ^

Elk van deze personen heeft zijn eigen vorm van humor. Jan R. met
zijn subtiele grapjes. Piet met stona..t'iiten en geweldige fratsen
Willy met zijn koele opmerkingen en onze herder, de koning der
Belgen zelf.

Haast alle vrouwen komen voor de titel best geklede in aanmerking.
Dit leid ik af uit de verscheidenheid der resultaten. Maar liefst
16 dames, ik wist niet dat er zoveel lid waren.

1) Ilse
2) Elke
3) Merel
4) Griet
5) Ellen V.K.

Nathaly
Veerle

Kort samengevat:

13 stemmen

11

4

3

2

hoe langer de rok. hoe beter gekleed de vrouw.

aideten voor best geklede man werden de volgenden
" ̂ -eurd.
r-a an

Uit de 24
verkozen en gc

1) Wein 7 s
Bert 7

3) Stef 5
4) Rein 3 , j

De ex-aequo tussen beide laureaten is een frappant voorbeeld van
een kontradiktie. Bert die het moet hebben van zijn verzorgde, ge
klede "I'm cool-look" tegenover Winnibald die met zijn frivole
kapsel en kleding een waardig konkurrent is.
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Sportman van het jaar 1992. Waar men zich op gebaseerd heeft is de
vraag. Naar ik veronderstel is het de uitslag van 1991.

1) Dries 4 stemmen
2) Wouter 3

Laurent 3

Koenraad 3
5) Regis 2

Bert 2
Vincent 2 ^ ^ ^

Geen kommentaar! Hij die met de fiets komt is de meest aan
vaardbare motivatie.

Sportvrouw van het jaar, gebaseerd op het meisjesvoetbal denk ik.
1) VeerIe 8 stemmen
2) Fanny 4
3) Inge 2

Griet 2
Cindy 2 j •

Een totale verrassing, wij wensen bij deze de genomeerde sportieve
gelukwensen en reserveren alvast haar plaats voor volgend jaar.

Brugspringer van het jaar. Heel dit avontuur verliep zonder inci
denten. dit hoeft dus niet gecensureerd. Of toch?

1) Bert 11 stemmen
X  11

3) Wouter 3 t k
Aangezien het brugspringen zich uitsluitend hoort te beperken tot
een mannenwereldje werd er één van de laureaten geschrapt.

Elk jaar zijn er tientallen aktiviteiten. Enkel de beste blijven
in het hoofd hangen.

1) Dropping 7 stemmen
2) Jeugdveertiendaagse 6

Rockshops 6
4) Jeudhuizentocht 5
5) Top of the Rocks 4

Chirofuif 4
7) Betty Goes Green 2

Kommi1 Foo 2
4 van de Top 8 zijn aktiviteiten van de Ji .l> die'elk jaar doorgaat
in augustus. Een aanrader!
Niet alle aktiviteiten worden evenzeer op prijs gesteld.
De slechtste aktiviteit:

1) Alkoholvrije avond 5 stemmen
2) Danish Butter Cookies 3

Algemene vergadering 3
4) Volksdans 2

Muziek-special 2
11-11-11 Nieuws 2
Pittalica 2 , • i k

Wij trekken onze konklusies. in de mate van het wenselijke; wel te
verstaan.

De sfeermomenten zijn moeilijk te specifieren. Ze zijn er gewoon.
De datum is bijkomstig.

1) Oud naar Nieuw 12 steromen
2) Invullen Pop-Poll 3

1G



3) Ivan's Land 2
Chirofulf 2

Piet had het over na the Dentists. Hij kwam tot de ontdekking dat
er nog artiesten zijn die Hoegaarden drinken.
Wouter en Natalie hadden het over 26 november 1992. Waarom?
Ellen Van Keer vond de brand best gezellig. Nu weten we dat ook
zij aanwezig was die bewuste avond.
Yannick en ulrich hebben iets met de smurfen.
De kuisnamiddagen mogen er overigens ook best wezen.

Zoals geweten zijn er regelmatig gratis vaten. Wanneer was er nu
het meest ambiance? Was er iets anders dat het interessant maakte?

1) Jan R, Ruud. Regis, Laurent, Michiel 7 stemmen
2) Wouter, Anda en Ilse 5
3) die met gratis frisdrank 4

begin van de J14D 4
Buiten Tonzent werd Anda geloofd voor haar WC-papier-fuif.
Wein had het over de koramunicerende vaten.

Wat is kunst?
1) de grote stoel 15 stemmen
2) de kerststal 4
3) keuken 3
4) Tonzent-t-shirts 2

kurk aan de toog 2
■ kerstboom 2
Jefke zijn klak 2

Buiten Tonzent werden de verkeerspleintjes in Kampenhout gesmaakt.

Affiche van het jaar, zoals steeds een ode aan Rein & Hans.
1) Betty Goes Green
2) Aspi-fuif
3) Chiro-fuif

4) Dentists
5) Ivan's Land

De hondenketting van BGG was een origineel en goed uitgewerkt idee
en goed voor een 1ste plaats. Ze zijn nog steeds te koop voor 150f

Wat we dit jaar verloren en nooit meer terug zullen zien:
1) Tenaut 10 stemmen

keuken 10

3) Gert N. 4
4) Pittalica 2

Tom 2
Het verlies van ons dierbaarste lid en de keuken is nog steeds
niet door iedereen verwerkt. Het verband tussen beide is nog on
duidelijk. Vanaf de 3de plaats blikken we vol heimwee terug naar
de tijden van weleer.

Flop van het jaar:
1) frietbakpartijtje 7 stemmen
2) grendeluur 3
3) alkoholvrije avond 2

Dentists 2

Dit was reeds geweten, vandaar nog deze:
"Eerste kus" van Natalie Van Der Beken.

"Mijn toenaderingspogingen tot Cindy"(anoniem)
Vooral de moed niet verliezen.
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Gebeurtenis van het jaar 1992, een kleine greep uit wat er dit
jaar zoal gebeurd is.

1) Keukenbrand 13 stemmen
2) Oudjaar 3

Algemene vergadering 3
3) J14D 2

Dentists 2
In de rest van de wereld gebeurde ook van alles:
De Daders in de studio (Piet)
Ontvoering van Anthonyke
Brand aan 't sas

"Dat het af was tussen Rein & Fanny (gedroomd)"
Pixies uiteen

"Ik denk een lief te hebben gevonden"

Milieuramp: 1) Brand 19 stemmen
2) Jef ktst 2

Warme plekje: Waterkoker
Warmste plekje: Waterkookst

Omwille van plaatsbesparing en vereenvoudiging werden onderwerpen
met slechts één stem weggelaten.
Dit gezegd zijnde weet iedereen waar hij/zij aan toe is. Indien
nodig/gewenst kan je aan je populariteit beginnen schaven.

Veel succes!
Af. Przygoda
korrekties; L. Houwtoorn
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