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Wees Voorgezeten

VoorWoord

ROMANTIEK is

EENZAAMHEID

Onlangs hoorde ik een vooraanstaand
medewerker van ons aller jeugdhuis zonder
verpinken zeggen dat hij, en ik citeer,
"romantisch is." Het toeval wil dat ik het

die week ergens in een donkere en
luidruchtige keet in Leuven nog over de
romantiek van steden gehad had. U weet
wel dat er bijvoorbeeld in Brugge heel wat
romantische plekjes zijn, maar ook
Antwerpen en andere steden kwamen ter
sprake. En de schokkende conclusie die
zich toen aan mij opdrong, was dat

romantiek helemaal niet is wat we er

gewoonlijk onder verstaan.
We denken dat met zijn tweetjes op het
strand naar de zonsondergang kijken

romantisch is, of hand in hand door

Plankendael wandelen. Verliefd zijn en
lief zijn voor mekaar... d&t is het toch! Dat
is inderdaad heel fijn en mooi, en zonde en
verderf over wie deze liederlijkheid

verward met de commerce van hartjes in
een uitstalraam. Niks tegen Valentijn,
maar dan moet je het wel goed doen! En
daarmee zijn we bij de kern van de zaak
beland, want wat is Valentijn eigenlijk?
Een kadootje kopen voor je lief om haar
een plezier te doen (of omdat ze niet zou
zagen)? Of is het eerder stiekem degene
die je hart verteert een ondoorgrondelijke
blijk van je passionele liefde aan te reiken?

Dat laatste is brandende romantiek, het

eerste niet.

De romantiek was aanvankelijk een
literaire stroming aan het einde van de
achttiende eeuw - mijn voorwoordjes
worden steeds historischer - die voor het

eerst originaliteit en creativiteit
vooropstelde. Goethe, Schiller en Lord
Byron weten er alles van. Ze schreven
over vervlogen tijden, exotische landen
en... de liefde. Dèt waren de dingen des
levens, maar helaas allen onbereikbaar en

onwerkelijk. Ten minste in de ogen van de
romantici was dat zo. Zij konden geen
genoegen nemen met het dagelijkse leven
en daarom droomden ze van schoone ende

grootsche zaken. Ze waren ontgoocheld in

de werkelijkheid en bleven alleen achter
met hun verdriet. Romantiek is

eenzaamheid en vluchten ook, want de

enige troost die er nog was, bestond erin je
verbeelding vrije loop te laten en met je
ogen dicht de liefde in haar ware gedaante
te aanschouwen. En sindsdien is fantasie

een deugd.
Kan je dan nog romantisch zijn
tegenwoordig? Jazeker, maar het wordt je
zelden in dank afgenomen en veel bereik je
er niet mee. Het maakt je ongelukkig,
maar ach, die zalige momenten met je ogen

toe...

Oeps, ik liet even in mijn kaarten kijken.
Maar nu heb ik mezelf weer volledig onder

controle. Romantiek? Weg ermee!

Uw nuchtere dienaar.

Lieven, x
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TeRugBh'k

Tonzent TeRugBh'k

Welkom op een volgende reis doorheen twee maanden van "mindblowing"
activiteiten. En ja er was een ongelooflijke verscheidenheid aan activiteiten, denk
maar aan ons weekend of het galabal... En dit zijn er dan nog maar een paar van al
deze die gepasseerd zijn.
O.K. daar gaan we stap in in onze tclctijdmachine en ZAP.

Terugblik [december
Massage Instuif.

ZAP het is vrijdag 12 december en het is hier zeer rustig. Dat is het minste dat
ik kan zeggen. Er hangt een bedwelmende geur van wierook en massageolie in de
lucht. Opeens komt me de muziek in de oren: new-age, ambient en triphop... Wat
kan er nu nog rustgevender zijn? Een massage! En die kreeg je ook en wel één om
u tegen te zeggen. Een zeer geslaagde avond. ZAP.

TonzentZiJde 4



TeRugBHk

Scrabble Instuif.

ZAP zaterdag 13 december ik kijk
op de kalender en wat zie ik: scrabble-
instuif. De zie voor mijn ogen al
woorden die dubbele punten opleveren
voorbijflitsen. Maar waar zijn die
serabble-borden? NEEEEEEEEEEE,

deze activiteit is niet doorgegaan.
Snik. ZAP.

Chiro Fuif.

ZAP vrijdag 19 december:
dansende amuserende mensen en ja het
is Chiro fuif, plezanten boel. ZAP

Tonzent Weekend.

ZAP 21, 22 en 23 december, het is
weer tijd om ons 3 dagen te gaan

amuseren op kasteel Heiberg en dus
opia 3 dagen op een plezante en soms
serieuze manier aan TONZENT

werken, met mensen die zich volledig
op de bouwwerf van Kasteel Heiberg
lieten gaan. Op naar een volgend
fantastisch weekend. ZAP

TonzenfZiJde 5



TeRugBUk

ff

Karaoke.

ZAP Het is zaterdag 27 december
en Tonzent ziet er kleurrijk uit:
viagskes linten ballonen en een
podium met 3 miero's, 1 tv en in de

zaal nog 2 tv-toestellen: het is
karaoke. Fantastisch! Onze 2

presentatoren vol vuile klap, Karsten
en Jurgen, praten of moeten we

zeggen: 'lullen' de avond vol. Maar de
echte sterren waren jullie: Nico,
Emma, Filip, Evi, Vanessa, en nog
zoveel anderen bevolkten het podium
tot in de late uurtjes. Geweldig. ZAP

Oudjaar.

Oudjaar, ZAP OEPS mijn
teletijdmaehine is verkeerd geland
maar ik veronderstel dat het wel

plezant was. ZAP

TonzentZiJde 6



TeRugBUk

Terugblik Januari
Receptie 100 Jaar Reist.

ZAP zondag 4 januari: wij zijn niet
in Tonzent maar in het park van Reist
en hier is ter ere van het 100-jarig
bestaan van ons geliefkoosde dorpje
Reist een receptie aan de gang.
Tonzent-leden met schuimwijn en
Tongerlo, aaaaaaaiiiiiiii. ZAP

MuurkJimmen.

ZAP Beste mensen, sportief zijt ge al
even min: een fantastische activiteit als

muurklimmen en er is maar vier man...

Dan komt in mij de gedachte "tamme
zakken" op, maar goed: Steven, Leslie,
Erik en Patrick hebben zich

geamuseerd en daar kunnen jullie
enkel een puntje aan zuigen. ZAP

Ruiterinstuif.

ZAP zondag 11 Januari: Ruiter
instuif. Bart de Pauw en Tom Lenaerts

op groot scherm. Wat kan er nog
verkeerd gaan? ZAP

TonzentZijde 7



TeRugBHk

Jong Loof Spreekt.

ZAP zaterdag 17 januari; "Jong
loof spreekt". Allee, maar ik moest op
mijn examens spreken en dus ZAP niet
geweest.

Croque Instuif.

ZAP Er hangt een meeslepende geur
van kaas, hesp en brood of
samengevat: gewoon croque-mijnheer
of de vrouwelijke tegenhanger hiervan
in de lucht. SMIK, ons kokkin van

dienst was Fanny (en Peter V.) en ze
deed da goe zenne! Smik, smak, ZAP

Reisverslag Maii.

ZAP Zaterdag 24 Januari. Willy
gaat veel op reis, dat is geen groot
geheim. En hij neemt dan foto's, tot
hier nog ok. En dan neemt hij die
foto's mee naar Tonzent, aan elkaar

geplakt met sterke verhalen en je krijgt
een fantastische avond, in dit geval
MALI. ZAP

Galabal

ZAP Ik heb mijn kostuum uit de kast
gehaald en mijn schoenen

opgeblonken, want het is weer galabal.
En gala was het mensen, wat een kilo's

schmink en liters parfum dat er
vergoten zijn! Natuurlijk hoort op een
galabal een ceremonie, in dit geval de
zilveren-pop-poll, maar die uitslag
staat ergensanders in dees boekske.
Allee, het was FUN, om het woord

"plezant" niet weer te gebruiken. ZAP

We zijn terug in het heden, geniet nog
van de rest van uw boekske en tot de

volgende keer. ZAP

Freakazoid
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VoorUitBUk

VoorUitBUk

Vrijdag 6 maart:
EvvdM: 'be Architecten

van de Toekomst'

Haal uw T-lat en uw steadler-pennetjes
maar boven zou ik zo zeggen.
De Architeeten van de Toekomst komen

weer al eens in ons eigen jeugdhuisje
optreden. U heeft ze vorig jaar
misschien al gezien. Maar dat wil niet
zeggen dat u ze geen 2 keer mag zien.
Ze zijn hier al eens geweest, dus moeten
ze wel goed zijn (of niet soms?). Met
viool, doedelzak, basgitaar, drums ...
kom je door het ganse folk-land.

Zaterdag 7 maart:
AspiFuif: NUdISTFUIF

Onze eigenste Chiro geeft weer al eens
een fuif. Ze kunnen er niet genoeg
geven vind ik want hun fuiven zijn altijd
"Subliem". Mannekes en vraakes, ge
wet et: as ge in aven blekke komt,
komder verniet binne (vrij vertaald:
naakt = gratis). Nu maar hopen dat we
veel bloot kunnen zien, hé. Om u te

motiveren: wie naakt binnen komt krijgt
van mij een beeldschoon Palmke. Dit
gezegd zijnde rest er mij nog twee
dingen te zeggen: komen moet je doen
en "gaas geven" is de boodschap.

Zondag 8 maart:

IJsHockey

In .samenwerking met JH Sjaloom kan je
vandaag meedoen aan een ijshoekey-
initiatie voor de luttele som van 200

frankskens, uitsrusting inbegrepen !
Inschrijven aan de val ven want er
kunnen er maar 10 echt meedoen, de

rest kan supporteren en/of lachen.
Verzamelen aan Tonzent om 2000u.

Vrijdag 13 maart:

BiJGehofsInstuif

Loop niet onder een ladder, rij niet
tegen zwarte katten, breek geen glazen,
maar kom friday the 13th naar jeugdhuis
tonzent, en u zal zien wat bijgeloof is.
HAHAHAHA. De duivel hoopt dat u
niet levend de avond haalt.

HAHAHAHA.

Zaterdag 14 maart:

LedenRaad (19u30)

Wij hebben voor u een ideale avond
gepland. Allereerst gaan wij lekker
spaghetti smullen bij onze buren de
Chiro. Eens we ons buikje lekker
hebben gevuld gaan we ons eten laten

TonzentZiJde 10



VoorUitBHk

zakken op de ledenraad die om 19u30
begint. Daar kunnen we dan weer over
onze aetiviteiten praten, en wat er beter
kan. Iedereen is welkom op onze
ledenraad. De hoop dat u dat beseft.
Want ook u heeft misschien wel iets te

zeggen, kom dan gerust maar eens

langs. Wij kunnen alleen maar leren uit
onze eigen fouten. Eens we genoeg
hebben vergaderd gaan we ons nog eens
lekker uitleven bij onze buren de Chiro:
zij geven namelijk een Bal.

Vrijdag 20 maart:
Pita-Instuif

Na de overheerlijk Croque-instuif komt
nu een Pita-instuif. Al wie mee was op
Tonzentweekend weet dat Fanny

overheerlijke pita's kan maken. Dus
hebben we haar gevraagd of ze ook eens

in ons thuisgebied haar kookkunst kan
laten zien. Als het maar met eten te

maken heeft, hé Fanny. Smullen maar
zou ik zeggen. Maar Steven (VI), niet

te veel looksaus consumeren want dan

ben je niet meer aan te spreken.

Zaterdag 21 maart:
Schaatsen (13u30)

Buiten vriest het dat het kraakt. Maar

wij willen een dak boven ons hoofd
hebben om te schaatsen. Lekker samen

wat gaan schaatsen, wat wil een mens
nog meer hebben. Heb je zelf
schaatsen, neem deze dan zeker mee.

Onder het motto "rij eens een scheve
schaats" gaan wij dan gezamelijk naar
Haasrode.

Vrijdag 27 maart:

Ledenraad (ZOuOO)

Omdat het weer op een vrijdag
ledenraad is begint deze pas om 20u00
zodat iedereen kan komen. Ben je nog
nooit naar een ledenraad gekomen, wel,
er zal altijd een eerste keer voor alles
zijn.
Niet vergeten dat deze ledenraad CD's
worden gestemd. Wil je een bepaalde
CD in Tonzent zien, kom dan met

enkele vrienden om deze voor te stellen,

wie weet komt hij er wel uit. "Wie
probeert kan verliezen, wie niet probeert
heeft al verloren.".

TonzenfZijde 11



VoorUitBUk

Zaterdag 28 maart:

Kaartinstuif

Iedereen kan wel kaarten, dus kom

gerust gezellig mee kaarten met ons.
Wiezen, Manillen, Kingen, Poker,

Chinese Poker, Harten Jagen,... u zegt
het maar, wij zullen de kaarten wel op
tafel leggen. En vergeet vooral niet dat
uw aanwezigheid de belangrijkse troef

is.

Dit was dan de vooruitblik van maart.

Tot u schreef MaudDib. De laat nu de

pen over aan Metdebriefkesvanhonderd
voor de vooruitblik van april.

Maud'Dib

Vrijdag 3 April:
EvvdM: 'Litfie Fury Things'

Omdat ze Little fury things aan hun
hoofdje hadden konden ze in februari
niet komen. Maar nu komen ze echt

spelen. Verwacht u aan iets maar aan
wat zou ik ook niet weten. Little Fury
Things zal ieders hartje veroveren, dat
hebben ze mij toch verteld. Allé, laat u
maar eens goed gaan en laat niet heel
uw hartje pikken...

Zaterdag 4 April:
Bowling

Aangezien we niet in staat zijn om de
spectaculaire sport 'Curling' te
beoefenen, gaan we maar Bowlen.
Opgelet, want er lopen in Tonzent een
paar kraks rond! Laat je dus niet
kennen en schrijf je zo rap mogelijk in.
A propos, het is de bedoeling om de

kegels omver te werpen, niet om de
baan kapot te smijten (gratis tip voor de
leken!).

Zaterdag 4 april:
Led en Raad om 1930u.

Voila, wil je deze paasvakantie eens
lekker actief zijn, of heb je enkele leuke
ideetjes ? De ledenraad verwacht jullie
massale opkomst, so be there ...

Maandag 6 April:
Werklnstuif

We gaan er nog eens in vliegen. Haal

de borstels al maar boven, laat het water

al maar lopen en vertrek alvast om te
komen helpen. Elk handje is welkom
om mee te kuisen. Zoals we gewoon
zijn zal ook deze werkinstuif bruisende

ambiance met zich meebrengen. Zoveel
zelfs dat ook jij deze niet mag missen.
See you there!

TonzentZiJde 12



VoorUitBUk

Zaterdag 11 April:
GezelschapsA vond

Neen, de dames van lichte zeden komen

NIET op bezoek om iedereen
gezelschap te houden. Wel gaan we een
avond organiseren met meerdere
gezelschapspelletjes. Wil jij met de
kaarten komen spelen, eens Risken,
Cluedo spelen,... dan moet je beslist
eens passeren!

Zondag 12 April:
Paas-Ei Instuif

Kom je meekijken waar de klokken de
eitjes verstopt hebben? Wil jij ook wel
eens weten hoe een klok kan vliegen?
Wat er allemaal te gebeuren staat zal

voor mij een even grote verrassing zijn
als voor jullie. Maar ik ga zeker eens
gaan kijken en hoop van u hetzelfde.

Zondag 18 april:
LedenRaad om 1930u.

Deze ledenraad zullen er waarschijnlijk
weer CD's gestemd worden, en zullen
we het ongetwijfeld ook hebben over de
komende Jeugd VeertienDaagse, dus
kom maar af met je ideetjes !!!

Zaterdag 18 april:
JongLoofFuif

De JeugdRaad gooit de remmen los I
Ze geven een knaller van een fuif in zaal
de Toekomst in ons aller

NederOkkerzeel, dus allen daarheen, na

de ledenraad natuurlijk!

Zondag 19 April:
FHm: Romeo + Ju Het

Laat je meeslepen met een meesterwerk
van onze William Shakespeare. Deze
film is natuurlijk herwerkt en het

middeleeuwse drama is omgezet in onze
tijd. Voor gevoelige zielen breng een
snotvodje mee. Voor jaloerse venten,
hou je vrouwtje thuis want Di Caprio
(ook te zien in Titanic) speelt de
mannelijke hoofdrol. Voor de jaloerse
vrouwen, pest uwe vent ne keer goe.
Maar één ding voor iedereeen, kom

deze kaskraker zeker bekijken.

Vrijdag 24 April:

ALL STAR BAND

Tjt komen er weer eens aan! De enige
echte Tonzentstemmetjes die Live hun
kunnen te berde brengen. Elk jaar heeft
onze eigen All Star Band steeds meer en
meer succes. Ik ben eens nieuwsgierig
wie er dit jaar allemaal zal tussen zitten.

TonzentZiJde 13



VoorUitBHk

Heb geen schrik en geef je op bij Stef of
Stijn om een mooi liedeken te zingen.
Alvast veel succes bij de repitities.

Zaterdag 25 April:
Onthaddag + FUIF

De traditionele dag waarop we nieuwe
mensjes van 16 en 17 jaar uitnodigen
om eens een kijkje te komen nemen in
Tonzent. Altijd al een zeer leuke
kennismaking geweest met het
jeugdhuis. Zeker als je weet dat het 's
avonds een spetterende fuif is waarop
wij ieder van u verwachten. Hou deze
datum reeds vrij en kom samen met de
rest maar eens goed uitje dak gaan.

Zondag 26 April:
Reist Kermis

Denk al maar eens na over een

parkeerplaatsje voor je auto. Misschien
kom je beter met de fiets want de
parking zal weer omgetoverd zijn tot het
toneel van de jaarlijkse Kermis. Wie
zin heeft om samen nen teddybeer te
gaan schieten of te gaan botsen op de
botsauto's moet beslist eens

langskomen.

Kristof Met de monopoliebriefkes van
10.000

TonzentZijde 14



Poëzie

Poëzie

Zij en de vergissing.

Zij

Lief en beminnelijk
gemengd met serene elegantie

in die mystieke glimlach
makkelijk te herkennen

in de eenvoud van danspasjes
ooit eens voor mij

verboden en verborgen intensiteit
die gracieus overslaat

oplaait en dooft
altijd met onstuimigheid
in de rozerode wangen

verdrongen van maagdelijkheid
in die wulpse Jeugdigheid

(van onbesproken Jongensdromen)
Wat vloeitje aan?

Zorgeloos, argeloos
verloren

in de giften van ApoUo?

moederliefde pijnlijk,
verwater niet op het droge.

De grote wereld Hgt steeds open.
Eroïn

TonzentZiJde 15



[/erboden op het Werk te komen

Verboden op het Werk te komen.

be Tonzentkrant wordt

aandachtig gelezen op
Nederlandse universiteitenl

De titel boven dit stuk lijkt wel èrg
onwaarschijnlijk. Toch is er geen letter
van gelogen. De laatste jaren werd jouw
vertrouwde jeugdhuiskrantje ook gelezen
door de Nederlandse taalkundige Ton van
der Wouden. Hij vond het op onze

Internetsite en gebruikte het als een van
zijn bronnen in een onderzoek naar de
taalverschillen tussen Nederland en

Vlaanderen. Als sluitstuk van dit

onderzoek schreef hij het boekje
'Verboden op het werk te komen.
Vlaamse taal- en andere

eigenaardigheden

Dit woordenboekje belicht op ontspannen
wijze een aantal typische taalverschillen
tussen het Zuiden en het Noorden, zoals

gezien vanuit het perspectief van een
Noorderling. En natuurlijk komt de
Tonzentkrant ook in dit woordenboek ruim

aan bod.

Verboden op het werk te komen' is een

verklarend woordenboekje. Vander
Wouden begint dus steeds met een typisch
Vlaams woord en vult aan met een aantal

illustrerende voorbeeldzinnen die hij in
zijn bronnen aantrof. Die bronnen zijn niet
van de minste: Het Belang van Limburg,
De Standaard, HUMO, De Morgen, de
BRT-uitzendingen, Test Aankoop, ... En
de Tonzentkrant!

In wat hierna volgt, geef ik een overzicht
van alle Tonzentkrant-zinnetjes die ik
aantrof:

Ambiance: alle helpende handen zijn
welkom en ambiance is verzekerd.

bef tig: na de vermoeiende examens
ruimen we het rommelkot in den hof

deftig op.

Doordoen-'hci blijft onverbeterlijk vier
weken afzien, blokken, nachtjes door
doen, black-outs, ... m.a.w. niks als

miserie.

Drinkgeld: elke werkdag weer aan de
slag om de kost te verdienen en
Vadertje Staat van drinkgeld te
voorzien.

Duchtig: moe maar voldaan konden we
nu afdruipen naar de douches, waar nog
duchtig nagepraat werd. Deze

conversatie is echter niet voor publicatie
geschikt door het hoge aantal directe
toespelingen die in de erotische sfeer te
situeren zijn.

Fuif: een echte aanrader, dat opkuisen
na een fuif!

Hart: de derde laat het echter niet over

zijn hart komen en schrijft een tekst, die
de anderen wonderwel goedkeuren.

Kuisen: zie ïuif.

Maneuver: het enige inhaalmaneuver
dat de Brit goed beheerst is het

uitremmen bij het einde van de rechte
lijn.

TonzentZiJde 16



Verboden op hef Werk te komen

Maturiteit: Bart had dc kleerkast van

zijn moeder tot een ruïne herleid, maar
was dan ook gestoten op een
areheologisehe vondst van grote
waarde. Het kind in hem, m.a.w. zijn
sehrijnende gebrek aan maturiteit,
voelde zieh in zijn sas bij de baby-
kleuren beenverwarmers.

Miserie: niks als miserie.

Moest: nog een laatste iets. Moest u
interesse hebben om op vaste basis meet
te werken aan de Tonzentkrant; U mag
mijn plaats innemen, ik zie U wel op de
Algemene Vergadering.

Onschuldig: er waren zelfs echte
prijzen voorzien. De onschuldige hand
van An trok de winnaars.

Piezant/piezanterik: Tonzents
frivole festiviteiten zullen weer op een
laag pitje moeten. Behalve natuurlijk
voor die plezanteriken die reeds het

genoegen van de arbeid mogen proeven.

Schoon: dan zullen we in elk geval
weer tijd hebben voor 't schoon leven.

Uitsteken: Gegroet kuisers. Vermits
wij in juni allen wat gebrek aan tijd
hebben, zullen wij niet al te veel
utsteken. Maar niet getreurd vrienden,
want in juli zullen we onze achterstand
inhalen.

Vaiven: kom dus best eens op tijd in
Tonzent aan de vaiven kijken, dan weet
je wat er gebeurt...

Vestimentair: deze oude rotten in het

vak hadden vooral oog gehad voor de
functionaliteit bij de keuze van hun

vestimentaire componenten. Sober, een
tikkeltje nonchalant en toch stijlvol.

Voege: een goede gewoonte, lijkt me,
die sinds vorige aflevering van dit on-
voor-stcl-barc periodiekje in voege is.

Weeral: TonzentSport is weeral
onnavolgbaar.

Wreed: ik vind het maar wreed

rustigkes hier; ik ga mij wreed amuseren

dat weet ik wel al; na ettelijke weken
zagen gaf Stef eindelijk toe (wat hij zich
later wreed zou beklagen).

Zagen: na ettelijke weken zagen gaf
Stef eindelijk toe.

Zee/nzocA'gebaseerd op de zeemzoete
Lassic-films, creëerde Willy
Vandersteen in 1952 de Bessy-strip.

Zit: ... met mij genieten van de
geneugten des levens. Tenzij ge tweede
zit hebt, natuurlijk...

Zo, dat waren ze (denk ik) allemaal. Bij
maar liefst 24 lemma's gebruikt Van der
Wouden Tonzentkrant-citatenl

Misschien heb je wel een zinnetje herkent

dat je ooit zelf hebt geschreven. Dat is niet
noodzakelijk het begin van een

veelbelovende schrijverscarrière, maar soit:

je hebt toch al bij leven in een boek
gestaan. Dat kon Franz Kafka niet zeggen.
En misschien viel het je ook op: ambiance,
fuif, kuisen, plezant, schoon leven,... Het
zijn allemaal woorden die uitdrukken wat
wij allemaal in Tonzent doen. En dat
kunnen ze nu ook in Holland lezen.

Stef
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6e-POP-Polled !

Traditie, die pop-poll. Hij zal nog wel enkele Jaartjes blijven bestaan. De enige
echte parameter naar uw populariteit in JH Tonzent. Wie dit jaar man, vrouw, best
geklede,... van het jaar werd, hebt u reeds vernomen op de officiële uitreiking op
het galabal. Maar wat u nog niet weet zijn het aantal stemmen. Was het een foto
finish of werd de tegenstand op een hoopje gereden. Laat u gaan en geniet mee van
de officiële Pop-Poll 1997 van JH Tonzent...

Vrouw van het Jaar

1. Fanny Cabie

2. Veronique Goossens
3. Vanessa Verlinden

4. Marinka Van Ingelgom
5. Evi Verlinden

Fanny haalt uit! Ze kent geen genade voor de tegenstanders. Zeker is dat dit meer
dan verdiend is en daar zal iedereen het wel mee eens zijn. Veronique moet dus niet
treuren want haar eerste plaats van vorig jaar is in goede handen. Maar opgelet,
want de familie Verlinden breekt uit, laat ons dit echter als geen gevaar maar als een
leuke opkomst beschouwen voor de komende jaren. Marinka begint zo stilletjes aan
een vaste waarde te worden in deze rubriek. Vorig jaar tweede, dit jaar vierde (met
evenveel stemmen), volgend jaar misschien eerste...

Man van het Jaar

1. Kristof Mettepenningen 11
2. Jeffrey Mostrey 10

3. Filip Croon 6
Emmanuel Herlemont 6

4. Koenraad Prieels 5
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Het zal wel dank zij de naam-allusies zijn... De omkoopaffaires komen misschien
ook voor op kleine schaal. Ik weet het niet maar iets over uzelf schrijven is klote.
Jeffrey heeft één stemmetje te kort. Laat het een stimulans voor de Jef zijn om nog
meer mee te draaien in ons aller jeugdhuis. De familie Croon heeft mooi voor de
opvolging gezorgd. Vorig jaar nog absoluut heersend dankzij Stef. Dit jaar zowat
overal te vinden, behalve bij Koppel, Fik Croon. Ook zeer verdienstelijk is de
prestatie van Emma die sedert kort niet meer bij de deur, of beter poort, woont en
toch nog veel van zich laat horen, en hoe...
Koenraad jongen, al uw boelekes zien a geire, blijf kweken en ge zit volgend jaar
zeker in den top drie...

Best geklede vrouw

1. Elke Eeraerts

Elke Andries

2. Evi Verlinden

3. Vanessa Verlinden

Veronique De Cock
Joke Mortier

Sofie Geradin

Geen twijfel bij deze categorie. Wel een leuke tweestrijd die op een perfecte
gedeelde eerste plaats is geëindigd. Waar mevrouw Veronique De Cock vandaan
komt zou ik bcgot ni weten maju" één ding staat als een paal boven water... Niemand
kan tippen aan de elegance van de Tonzent-vrouw in 't algemeen. Dames, proficiat
en zie er dit jaar maar weer even verrukkelijk uit...

Best geklede man

1. Ronald Van Steenwegen 18
2. Stef Croon 9

3. Emmanuel Herlemont 6

4. Wouter Verstraeten 5

Bob met oudjaar 5
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Deze uitslag was naar mijn bescheiden
mening zeer voorspelbaar. Dames, uw
prooi is dat kleine ettertje dat er telkens
opnieuw keurig uitziet. De vraag die
op ieders tong brandt, is natuurlijk of
hij zelf z'n kleren koopt of dat de hand
van mama-lief hiermee gemoeid is.
Ronald?

Stef blijkt niet enkel zijn schoonheid te
verwerven door het groene boekje
maar hij loopt telkens netjes over onze
favoriete tegelvloer. Wie herinnert
zich Bob met oudjaar nog? De niet
maar ik heb wat gemist denk ik...

Sportman

1. Vincent Keppens 12
2. Steve Godts 7

3. Koenraad Prieels 6

Fred Deburggraeve 6
4. Steven De Heyn 5

Tonzent beschikt weer over zware

sportkanonnen. Vincent de man met
de ervaring haalt weer dat eerste
stekkie maar kan tevreden achter zich

kijken en merken dat er jong geweld
komt aangestormd. De 'Gizmo' is
klaar om volgend jaar de
Vincentfakkel over te nemen.

Koenraad kan hierbij een gezellige
concurrent zijn. Maar het belangrijkste

is dat sportend Tonzent weer helemaal
terug is...(Waren ze ooit weg??)
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Sportvrouw

1. Fanny Cabie 14

2. Evelien Vilain 11

3. Lara Struelens 8

4. Sabine Appelmans 6

Ulla Wcrbrouck 6

r

De vrouw die niet terugschrikt om vrolijk rond te dartelen op een pattatenveld waar
de mannelijke Tonzentkrijgers sjotten op leven of dood, de vrouw die meer baantjes
zwemt dan Fred-raket, de vouw die op frivole wijze Sabine in het belachelijke
trekt,... Kortom de Tonzentvrouw is hier duidelijk de winnares op de Belgische
profs. Proficiat Fanny, Evelien en Lara. Laat ze ook dit jaar maar eens goed
afzien...

Koppel

1. Vero en Michiel 8

Vanessa en Tom 8

2. An en Kristof 7

3. Ellen en Jan 6

Els en Thierry 6

Kelly en Herbert 6

Zo, de inteelt in Tonzent verloopt nog steeds naar wens, maar toch merken we bij de
telling verschillende gasten met drie of meer meisjesnamen gecombineerd. Foei
mannen! Of waren het de vrouwtjes die met meerdere mannen waren gelinkt. In elk
geval, we werden geconfronteerd met merkwaardige verschijnselen!
Toch een dikke bravo aan de vier winnaars. Wilt u volgend jaar in deze categorie
opgenomen worden, wel dan heb ik maar één raad. Kom naar onze
Valentijnsinstuif...
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Groep van het Jaar

1. Flowers for Breakfast 14

2. Radiohead 9

3. Pitallica 6

4. Daft Punk 4

5. Neeka 4

De bloemetjes die ons jeugdhuis
kwamen versieren in november gaan
met meerdere prijzen lopen. Na dat
schitterend optreden is dat misschien
ook niet onterecht. Radiohead was dit

jaar weer goed voor een ijzer sterke
CD en een proper optreden op
Werchter dus in de top drie waren ze te
verwaehten. Voor de mannen van

Pitallica moet ik me ontzettend

verontsehuldigen. Ik was ze vergeten
te vermelden op het geheugensteuntje
(pop-pollformulieren). Sorry gasten,
maar als jullie pitta blijven serveren bij
jullie optredens dan zal ooit die eerste
plaats van jullie zijn.

Single van het Jaar

1. Karma Police 5

Mmm Bop 5

Filip Croon 5

2. Around the World 4

3. Roses 3

4. The Memory Remains 3

Het beste kleine schijfje is dit jaar even
populair dan Fik Croon. Filip laat het
een eer zijn om op het zelfde stekkie te

staan dan drie pubers die nog groen
achter hun oren zien. Maar Fik vrees

niet. De Karma Police is Around the

World geweest en heeft Roses
meegebracht om u als Single van het
jaar te feliciteren. Wateh out, The
Memory Remains!
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Cb van het jaar

1. Daft Punk - Homework 14

2. Radiohead - OK Computer 9

3. Tribe - Temper 4

4. Tragically Hip 2

Puff Daddy 2

Live - Secret Samadi 2

Eels - Beautiful Freak 2

Geen discussie mogelijk. De beste
schijf dit jaar komt van Daftpunk.
Radiohead spartelde wat tegen maar
kon tegen de overmacht van
'huiswerk' niets uithalen. Zoals te

verwachten werden in deze categorie
enorm veel CD's vermeld maar der

kan er maar eentje, soms twee, winnen.
Leuk om te zien is Temper van ons
aller Tribe. Raar om te zien is dat

Tribe maar 1 of 2 vermeldingen kreeg
bij optreden van het jaar...

Uitstap van het Jaar

1. Jeugdhuizentocht 11

2. Ardennentocht 9

3. Bezoek Chiro 7

Dropping 7

4. Werchter 6

Theater in 't Stuc 6

Leuk! Dat was denk ik een mooie

omschrijving van al deze uitstapjes.
Maar toch werd de jeugdhuizentocht
als de 'max' aangeduid. Bezoek Chiro
blijft een klassieker. Jammer
verschijnsel ten opzichte van vorig jaar
is dat ons Tonzentweekend van haar

eerste plaats is getuimeld...

Instuif van het jaar

1. Breezerinstuif 31

2. Elvis en Priscilla instuifS

3. Oudjaar 6

Karaoke 6

4. Gothic instuif 5

5. Jazz-brunch 4

Gewone instuif 4

Nee, dit is nog niet het grootste
verschil tussen plaats één en twee maar
het komt wel aardig in de buurt.

Den Breezerinstuif was blijkbaar voor
zeer velen heel smaakvol. De denk wel

niet dat een cola- instuif evenveel

effect zal hebben. Komt dit door den

alc...? ? ? Soit, als iedereen zich maar

crimineel (oeps!? zeer) goed
geamuseerd heeft. Merkwaardig
verschijnsel is Oudjaar. In deze
categorie behaalt het een derde plaats
en bij flop van het jaar een vijfde.
Duidelijk enige verdeeldheid
hieromtrent...
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Aanwinst van het jaar

1. Verflaagje 45
2. Nagelblok 4

CD-speler 4

3. Vernieuwingen Discobar 3
4. Grendels op de deuren 2

Dit is hem dan. Het grootste verschil !

Lang had het verflaagje unanimiteit
van de stemmen. Dit wil zeggen dat
we het juiste kleurtje op de muren
gekapt hebben ! Of zijn het de visjes
die het hem doen. Eén ding is zeker de
muurtjes kunnen er weer tegen voor
een aantal jaartjes.

Fuif van het Jaar

1. AlcaTrance 30

2. Chirofuif 15

3. Strandfuif 8

4. Aspifuif 6

5. Grobbelfuif 5

Proficiat Tonzent. We houden met

onze AlcaTrance fuif maar liefst vier

Chiro spektakels achter ons.

Proficiat Chiro. Jullie presteren het
om vier van jullie fuiQes in den top vijf
te zetten. Proficiat Speelplein. Jullie
presteren het om bij jullie eerste fuif

direct een pop-poll vermelding te
krijgen. Pikant detail, de avond van de
Grobbelfuif vond Prinses Diana zelfs

het einde. (Komt van één van de

formulieren, gepikt dus !) (nvdr: Is het
speelplein dan ook al opgeslokt door
het Chiro-imperium ???)

fr,

vvk: 100,-
katsa: 100,-/150,
(ledeniniet-teden)
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ÖJ van het Jaar

1. Jurgen Tobback 21

2. Karsten B-Boy 13

3. Emmanuel Herlemont 11

4. Nico V.C. 8

5. Koenraad 4

Steven V.I. 4

Even terug iets duidelijk stellen. Bij
de voorstelling van de gouden pop
polls was Jurgen niet op de hoogte van
de drie categoriën waar hij voor
genomineerd was. Dus zijn verrasing
was zeer spontaan. Wat valt op, de
drie hoofd DJ's van de beste fuif dit

jaar prijken ook in deze categorie allen
in de top vijf. Steven, Emma en
Karsten proficiat. Naar Jurgen toe,
blijf draaien plaatjes. En Nico, keep
on shaking... (nvdr; was het toeval dat
de Jurgen op 4 juli zowel het succes
van de AlcaTrance als van zijn eigen
Tonzent-DJ carrière op gang draaide
???)

Hakker van het Jaar

1. Gizmo

2. Jurgen Tobback
3. Olivier De Maeyer

35

16

6

Al de rest had slechts één vermelding.
Ik meen te mogen zeggen dat dit te
verwachten was. Al dacht Gizmo de

dag van het galabal daar precies anders

over. Zenuwen maakten zich licht

meester van onze hakker. De vreugde
was des te groter bij de overwinning.
Gizmo wees er fier op gast en laat je
kunsten dit jaar maar eens goed zien.
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Schrijver Tonzentkrant

1. Kristof Mettepenningen 32
2. Lieven Zwaenepoel 17
3. Stef Croon 13

4. Piet Stroobants 6

5. HisWimmNess 5

'Hij/zij die haar/zijn zinnen doet lopen' zei een groot profeet. Even in alle
bescheidenheid melden dat mijn zinnen NIET lopen, maar hakken. Dat is
tegenwoordig in de mode. Dus daaraan heb ik waarschijnlijk deze troffee te danken.
Leuk randverschijnsel, ongeveer alle vermelde schrijvers worden ook aanzien als
één van de betere internationale schrijvers...
Maar daar hebben we natuurlijk een mouw aangepast.
(nvdr: in deze rubriek valt het vreemde gedrag van ons geheugen op: enerzijds is er
Kristof, die na een bescheiden debuut in de krant van september-oktober, overging
tot een mega-offensief in de laatste krant, waarvan hij zowat de helft neer-penningde
en zodoende ieders korte-termijgeheugen opvulde. Anderzijds vinden hier
HisWimmNess wiens pen sinds een halfjaar uitgedroogd lijkt te zijn, en de Piet die
zelfs al bijna 2 jaar niks meer geschreven heeft... Daar moet wat aan gedaan
worden 1)

Schrijver Algemeen

1. Tom Lanoye 6

2. Herman Brusselmans 5

Hugo Claus 5

3. JMH Berckmans 3

4. Ronald Dahl 2

John Irving 2

&L ...

Papa en z'n twee zonen. Zo worden ze tegenwoordig in de pers bestempeld. Ik laat
het aan u over om hier een oordeel over te vellen. In ieder geval Tom Lanoye gaat
met de hoofdprijs lopen en laat Claus in het 'onvoltooid verleden'...
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Activiteit van het Jaar

1. Karaoke 15

2. Jazz-Brunch 10

3. Elvis en Priscilla 6

4. Film cocktail 4

Paintball 4

Slotshow Kickstart 4

Geen All Star Band meer in de top vijf te bespeuren. De Karaoke neemt deze eerste
plaats zonder enige complexen over. Als men maar vals kan zingen in Jh Tonzent.
Wat men zeker ook apprecieert is een lekker ontbijt op de tonen van enkele Jazz-
ritmes. De jazz-brunch kan wel als één van de meest relaxerende activiteiten
bestempeld worden dit jaar. Elvis is altijd wel ergens terug te vinden. But ain't
nothing like a Paintball, Film cocktail or ne Slotshow van Kickstart. B-R-A-V-O
aan alle medewerkers van deze activiteiten.

Tapper van het Jaar

1. Jurgen Tobback 13

2. Filip Croon 10

3. Stef Croon 7

Elewout De Troyer 7

Erik Decoster 7

4. Ronald V.S. 6

Aangezien vAREN naar andere oorden is gevaren, moest hier voor een goede
opvolger gezorgd worden. Zo geschiede... Plots verscheen iemand die steeds tapt
als er niemand op de lijst staat, iemand die niet verlegen is om uw glazen en ander
afval bijna weekelijks op te kuisen,... Meer dan een dikke proficiat Jurgen. Deze
loftrompet kan ook gestoken worden naar Fik Croon, Elewout,... Proficiat gasten,
sterk getapt! ! Blijf de kranen op en neer bewegen.
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Optreden van het Jaar

1. Flowerzs for Breakfast 37

2. Pitallica 10

3. Neeka 6

4. DJ Jeroen 4

Archi's van de Toekomst 4

5. All Star Band 3

'Weeral' hoor ik u mompelen.
Inderdaad, de Flowers gaan zo
ongeveer met elke muzikaal getinte
prijs aan de haal. Jammer voor al ons
huiselijk talent zoals Pitallica, de
Archi's, de All Star Band... Niet

alleen de roek-optredens vallen in de
smaak maar ook DJ JEROEN vinden
we terug in onze top vijf. Is dit een
indicatie voor de toekomst ? De weet

het niet. U?

Flop van het Jaar

1. Scrabbelinstuif 15

2. INBRAKEN 10

3. Halloweenfuif 8

4. Veilig Vrijen Tournee 6

5. Oudjaar 5

Scrabbelen doen veel mensen zeer graag. Het niet doorgaan van deze activiteit ligt
blijkbaar nog vers in het geheugen. Jammer maar ook in deze categorie moet er
iemand winnen, al spreken we misschien beter over verliezen. Dat de inbraken
menig Tonzentlid zo stillaan de keel uitkomt blijkt ook uit deze reeks. Jammer dat
we daar al enkele keren mee te kampen hadden. Veilig vrijen op de Halloweenfuif
of op Oudjaar zat er niet echt in. Maar niet getreurd er zijn zoveel neige dingen
geweest dat ik hier liever niet langer bij wil stilstaan.
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Uitspraak van het Jaar

1. Op de prairie 5
2. é yo gek 4
3. Da's twee keer 3

Jaja 3
yo man 3

Jaja, da's twee keer ! Yo man, zo zaten er wel vijftig verschillende uitspraken
tussen. Maar OP DE PRAIRIE gaat lopen met de prijzen. É yo gek, hoor ik u
denken. Inderdaad er waren nog andere leuke uitspraken. Enkele voorbeelden : ' I
op 5 mensen heeft 4 anderen om zich heen' ; 'Als een haai uw benen afbijt, zijt ge
uw schoenen ook kwijt' ; 'Ge moet genen dorst hebben om te drinken' ; 'A bajot
tutut' ; 't é ma e graptje we'...

Tot slot zou ik nog eens iedereen willen bedanken voor het invullen van de
formulieren. Sorry aan de achtien mensen die dachten dat ze grappig waren en vals
speelden. Ook sorry aan Pitallica wie ik vergeten was. En een laatste sorry aan Jan
en Ellen. Want Jullie zijn geen oudjes maar echte levendige Jonge Tonzentleden.
Tot zover alle sorry's, nu nog enkele afsluitende bedankjes. Elke merci voor mee te
tellen, Jurgen merci voor mee te presenteren.

Iedereen hou Je pen alvast in aanslag voor volgend Jaar.
Hasta la Vista

Kristof Zonder briefkes of stukskes
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NieuwsFUfs

U krijgt het zo stilaan door: in deze rubriek worden de belangrijkste beslissingen van
de Ledenraad voor u op een rijtje gezet. Rijk zal u er niet van worden, maar doe er
toch maar uw voordeel mee:

Er wordt overwogen om op de
eerste vrijdag van elke maand de

groepjes af te wisselen met dj's.

• Na verwoede discussies viel er toch

een beslissing: Tonzent koopt geen

Minidisk aan.

Er komen nieuwe Tonzentstickers

(dat is al meer dan 10 jaar
geleden!). Reinhart zorgt voor het
ontwerp. Er zullen 1000 stuks
gemaakt worden.

Waarom zouden we geen jaarboek
maken van Tonzent en al zijn leden.
Kwinten, Nathalie en misschien ook

Jeffry zullen hier hun schouders
onder zetten.

Gestemde cd's: Het gaat vooruit 97'
en Warren G'.

De singles zijn van Nathalie
Imbruglia (Tom) en van Pearl Jam
(Givenfly).

Dit eigenste Tonzentkrantje werd
door een Nederlandse taalkundige
als bron gebmikt in een onderzoek
naar de taalverschillen tussen

Nederland en VLaanderen. Lees het

artikel elders in deze krant!

• Er komt een uitleendienst in

Kampenhout. De gemeente vroeg

ons of wij materiaal ter beschikking
willen stellen voor andere

jeugdwergroepen.
Natuurlijk willen wij dat! Wij
denken aan ons mega-

projectiescherm, onze houten kas en
onze borden en bestek.

• Je mag nooit te zeker zijn van zulke
dingen, maar ik denk toch dat dit
alles was.

En vergeet niet, lieverds: als jij
geïntersseerd bent in Tonzent of een
voorstel hebt dat op een of andere
manier met Tonzent te maken heeft,

dan moet je beslist eens naar de
Ledenraad komen (elke eerste en derde

zaterdag van de maand om 19.30 uur).
Je bent steeds zeer welkom

Stef
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Poëzie

be vergissing.

Hoogmoed en zogenaamde mensenkennis
Kunnen elkaar niet ontmoeten

Elkaar niet kennen

Verdroom me in uiterlijke schijn
Van innerlijke gevoelens

öe confrontatie aangaan

Met die werkelijkheid
Een grenzeloze mislukking

Mooie woorden

De verkeerde interpretatie

ZIJ

Denken te weten

FOUT

Je was fout

Schroom is er nu

Maar Je was fout
Verstop dat gelaat
Voor die personen

Die er niks om geven
(mag ik dit wel zeggen)

geen confrontatie meer
alleen indromen.

Eroïn
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Externe Nieuwtjes

Jong Loof
laat van zich horen

Informatie Jeugdraad

Wellicht heb je hier of daar al wel eens
van de jeugdraad gehoord. Misschien
rinkelt er wel een belletje wanneer je
over de jeugdraad hoort praten.

Misschien ook niet. Daarom hier een

woordje uitleg.
Sinds 1993 bestaat er in onze gemeente
een gemeentelijke jeugdraad, een

adviesraad voor het jeugdbeleid.
Momenteel zetelen bijna alle
Kampenhoutse jeugdverenigingen in
deze jeugdraad. Af en toe kom je er
ook wel eens een eenzaat tegen die uit
interesse deelneemt aan de jeugdraad.
Deze zielen zijn echter moeilijk te
vinden. Vandaar dat ook jij altijd
welkom bent op de vergaderingen van
de jeugdraad. We vergaderen om de
twee maanden en iedereen kan er op
eigen initiatief zijn zegje komen doen
over het jeugdbeleid en het jeugdwerk
in de gemeente.
De jeugdraad doet echter veel meer
dan alleen maar advies geven aan de
gemeente. In de statuten werden de

volgende taken opgenomen;

• Adviezen uitbrengen over alle
mogelijke jeugdaangelegenheden.

Initiatieven nemen om de samen

werking tussen het jeugdwerk, het
jeugdwelzijn en de jeugd te
bevorderen.

Bij zoveel mogelijk kinderen en
jongeren de interesse voor
gemeentebeleid en inspraak
bevorderen.

De noden, behoeften, ideeën en

verwachtingen van de jeugd en het

jeugdwerk onderzoeken.

Informatieverspreiding m.b.t.
jeugdraad, jeugdbeleid en
jeugdwerk aanwakkeren.

Organiseren van activiteiten voor de
jeugd

Samenwerken met andere

jeugdraden.

Een aantal jaren geleden ontdekte je
misschien de jong loof-brochure in je
brievenbus, een uitgave van deze
jeugdraad; jaarlijks loop je de
jeugdraad tegen het lijf tijdens de
jaarmarkt, en op 18 april mag je van
hen een spetterende fuif verwachten in
de Toekomst in Nederokkerzeel.

Wanneer ook jij geïnteresseerd bent,
neem dan eens contact op met Elke
Andries, onze gemeentelijke
jeugdconsulente of Vincent Keppens,
ons aller jeugdraadsvoorzitter.
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Jong loof spreekt

Sinds 1995 ging in alle Vlaamse
gemeenten het Jeugdwerkbeleidsplan
van start. Dit plan dient driejaarlijks
opgesteld te worden en bevat alle

doelstellingen in verband met
jeugdwerk die het Gemeentebestuur
aan het einde van de volgende 3 jaar
bereikt wil hebben. Dit plan wordt
opgesteld door vertegenwoordigers
van de gemeente en het bestaande
jeugdwerk. Aangezien wij niet op de
hoogte zijn van jouw wensen en
verwachtingen ten aanzien van dit
gemeentelijk jeugdbeleid, werd je
jeugdhuis op zaterdag 17 januari
omgetoverd tot een heuse

inspraakruimte. Via deze weg
trachtten wij te weten te komen wat
jullie allen bezighoudt. Je kon er
deelnemen aan de jong loof-
verkiezingen, vragenlijsten invullen
over wat er zou gebeuren als jij
burgemeester was in Kampenhout,
reageren op allerlei stellingen, een
profiel van de schepen van jeugd
tekenen, enzovoort.

Wij weten nu alvast iets meer. De

meesten onder jullie gaven aan dat er
in onze gemeente genoeg bestaat rond
jeugd en jeugdwerk, maar dat niemand
echt voldoende op de hoogte is over

wat er bestaat en welke beslissingen er
genomen worden. De vraag naar een
jongerenkrantje, of een nieuwsbrief
van jeugdraad en jeugddienst is dan
ook terecht.

Daarnaast blijkt dat er dringend werk
moet gemaakt worden van een degelijk
speelruimtebeleid. Het voorzien van
een aantal spel- en
ontmoetingsplaatsen, basketbaldoelen,
skateruimte,... per deelgemeente zou
zeker in dank afgenomen worden. Tot
slot blijkt de jeugdraad als een
belangrijk orgaan gezien te worden.
De gemeente zou bij alle belangrijke
beslissingen een beroep moeten doen
op deze adviesraad of de bewoners zelf
moeten consulteren. Aangezien alles
wat de gemeente organiseert op één of
andere manier ook zijn effect op
kinderen en jongeren heeft, moet hun
stem zeker gehoord worden.
Wat gebeurt er nu met deze
vaststellingen? Wel, de stuurgroep
voor het opstellen van het
jeugdwerkbeleidsplan is momenteel
uitgebreid bezig met het formuleren
van doelstellingen aan het
gemeentebestuur. Na goedkeuring van
deze doelstellingen zullen deze tijdens
de periode van 1999 tot 2001 ook
effectief uitgevoerd moeten worden.
In het jeugdwerkbeleidsplan zal daar
een planning voor opgesteld worden.
Wanneer je meer informatie wil over
de gestelde doelstellingen, of de
resultaten van deze inspraak, kan je
daarvoor altijd terecht bij Elke
Andries.

Elke the untouchable.
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Tussenöoortje

TussenÖoortJe

Welke Frank Van der Linden is al het meest in Tonzent geweest ???

m t/oë m'N gge-f-
ma v)É Niéf
W

SMAFüij no& mo,
VAN [7i0 HêLé
X-l-Af>r-As«Ê?
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Kruis WoordRaadse!

On f Spanning: Kruis WoordRaadse!

Ziellier tic nieuwste fantasie van Koen Trappeniers :
Vul horizontaal en vertikaal hetzx-lfdc woord in !

Raadsel 1 :

1. Aspirant beroepsofficier.
2. Geur.

3. Dwalen.

4. Muggclarve.
5. Vak

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

Raadsel 2 :

1.

2.

3.

4.

5.

Vak.

Deel van een trap.
l-:ik.

Adclijk persoon.
Onderwijzer.

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5
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Agenda

Agenda

Vrijdag 6 maart:

EvvdM : 'öe Architecten van de

Toekomst'

Zaterdag 7 maart:

Vrijdag 3 April:
EvvdM: 'Little Fury Things'

Zaterdag 4 April:
Bowling

AspiFuif: NUdIST FUIF Led en Raad om 193 Ou.

Zondag 8 maart:

IJsHockey

Vrijdag 13 maart:

BiJGeioo fsinstuif

Maandag 6 April:
Werkinstuif

Zaterdag 11 April:
GezeischapsA vond

Zaterdag 14 maart : Zondag 12 April:

LedenRaad (19u30) Paas-Ei Instuif

Vrijdag 20 maart:

Pita-Instuif

Zondag 18 april:
LedenRaad om 1930u.

JongLoofFuif

Zaterdag 21 maart : Zondag 19 April:
Schaatsen (13u30) Fiim: Romeo + Juiiet

Vrijdag 27 maart:

Ledenraad (20u00)

Zaterdag 28 maart:

Kaartinstuif

Vrijdag 24 April:

ALL STAR BAND

Zaterdag 25 April:
Onthaaidag + FUIF

Zondag 26 April:
Reist Kermis
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