
TonzentDelegati
PLANT SUPER-BOOI



Colofon & Inhoud

Inhoud

Dit is het gratis en tweemaandelijks
ledenblad van JeugdHuis

TonzenT vzw

Hutstraat 22, 1910 Kampenhout
016/65 04 61

e-mail: Tonzent@dds.nl URL:

hllp: hewoncr.dma.be tomen!

December 1999 <& Januari 2000

Redactie Steven De Prins, Dominik
De Biiyser, Anneke
Janssen, Johan Rubbens,
Leen Vanliee, Kristol'

Mettepeiuiingen,
Aiuieleen Wimielinckx,

Nico Van Craenenbroeck,

Varen De Meersman, Stel"

Croon, Melanie Roscain,

Sarah Tulkcns, Reinhart

Croon, Faimy Cabie,
Kwinten Verspeurt.

Kw inten V.

REINHARt

Leen Vanhee

Kw inten V.

Fotografie
Tekenkunst

HoofdRedaclie

Lav-out

Colofon 2

Inhoud 2

Wees Voorgezeten 3

TeRugBlik 4

VoorUltBlik 8

Strip-Blb-Mania 12

De tapkraan <& co 14

Flup <& Mthilde 15
De Vrouw:

een andere kijk 16
Nieuwsflits 18

Verjaardagskalender 19
Agenda 20

JeugdHuis minimum Geopend:

Woensdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

StrioBib Geopend:

Zaterdag
Zondag

19.00-23.00

19.00-01.00

19.00-01.00

17.00-23.00

21.30-23.00

17.00-18.30

TonzentZiJde 2



tVees Voorêezeten

VoorWoord

WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Dag allemaal.

Als ik even mag, zou ik u willen melden dat we momenteel ongelooflijk hard
gaan met Tonzent. Dit in de meest positieve context die u zich kan inbeelden.
Vorige maanden konden wij u met alle plezier laten genieten van een
schitterend 'Blind' optreden, een bangelijke fuif en een spetterend toneel. Ook
in den donker was Tonzent best gezellig en dat we kunnen kwissen is ook
bewezen. Meteen meld ik u ook dat Tonzent vanaf nu de trotse eigenaar is van
een boom die staat te pronken in het Park van Reist.
Wat kan uw hartje meer verlangen.
Wel, hou u maar eens goed vast want wat komen zal, is niet van de poes: een
uitmuntende Sint, één of andere trouwplechtigheid en breakdance a volonté. Ik
mag zeker niet vergeten vermelden dat Tonzent de eeuwwisseling op gepaste
wijze zal beleven en dat we weer eens afstevenen op een spetterend galabal...
En dan, alsof het nog niet genoeg is, serveren we vanaf heden elke eerste
zondag van de maand... Jurrasic Sunday! Een dag die je zeker niet mag
missen... Oud-leden zullen de leden van heden-ten-dagen voorzien van vocht
en eetsel!

Het is tijd om mee te komen want de Tonzent-Train is op full speed. En zoals u
misschien reeds gehoord hebt is het zonder jou beslist niet hetzelfde.

Eén gouden raad: spring eens binnen in Tonzent want het bruist weer volop....

Uw dienaar

Kristof
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VoorUitBUk

TeRugBUk

SEPTEMBER

Zaterdag 18 september

Voetbal

Dat liet Toiizentpubliek \oetbalbenen heeft
weten we al lang. Dat die benen die zaterdag
in goede \orm waren weten we ook want
Tonzent nam de bronzen medaille in

onti angst en liet daannee nog 3 ploegen ver
achter zich. Proficiat!

Leen

OKTOBER

Vrijdag 1 oktober

Flower Power Instuif

Het was weer de hoogste tijd om de zolder
eens uit te pluizen, vaders brede broeken en
moeders bloemenbloesjes te vrijwaren van
motten, stof en muffe geurtjes, de kettingen
met peacetekens op te blinken, de zotste
kapsels te maken en ten strijde te trekken,
want het was de hoogste tijd \'oor de Flower
Powerinstuif. Honderden felgekleurde
bloemen maakten Tonzent fleuriger dan
Keukenhof in Nederland!

Stci'cn Dc Prins

Zaterdag 2 oktober

Optreden: Blind Alley

Dat Tonzent talent in

huis heeft, daar zal na

2  oktober niemand

meer aan twijfelen.
Een groepje van eigen
bodem: Blind Alley.

Kwinten drumde er

he\ig op los, terwijl

Kristof zijn ding
deed op de
basgitaar. De
engelenstemmen
van Johan en

Emmanuel
brachten ons al gauw in hogere regionen.
Zowel co\'ers als enkele leuke eigen
nummers kwamen \lot uit hun gouden
keeltjes gerold. Hier is maar één ding op te
zeggen: meer van dat!!!

Anneleen

Zaterdag 9 oktober

Debatavond: Oorlogsmoe?
Sommige mensen denken blijkbaar nog
steeds dat ze echt alles beter weten en

\ ooral alles al gezien he^
Wrong guess!
Dit had u nog nooit

gezien in Tonzent!
En als u het (shamc
on you...) gemist
hebt, hebt u écht wat

gemist.
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TeRugBh'k

Drie gasten, één doel: WEDE.

Mooi hè, Tonzent doet ook aan "Make Lo\'e

And Pcace Fore\'er", hoor ik u al declareren.

Ja, maar dan wel iets breder gezien dan een
stel junkies met een jengelende gitaar aan een
kampvuur. Hoe zit deze wrede (help) wereld
écht in elkaar? Wie bestookt wie, wie helpt
w'ie en vooral: wat hebben wij met heel die
Balkan-afiaire te maken?

Wij weten het, wij weten het...en u nu
hopelijk ook.
Bedankt Willy Claes, Pat Patfoort en Steven
Dieriekx voor de boeiende uiteenzetting (af
en toe \erlaging \'an politiek niveau
inclusief...).

Bedankt Stef en |
Andries voor de

perfecte muzikale _
opvulling.
Bedankt "Uitroep "
(vooral dan onzen L-rik) en de menskes in
Tonzent die hun pootjes uit de mouwen
staken.

Dat diegenen die vergeten waren dat het
debata\'ond was en toevallig
binnenstrompelden om een pint te pakken
toch bleven staan, bewijst dat we kwamen,
zagen en ov^envonnen. En nu de
Balkanterroristen nog!

Saritsel

Zaterdag 16 oktober

JGM-Trefdag '99
"Oooh", "Amaai", ... zijn de uitspraken die
ik deze dag veel heb gehoord en gezegd.
Een jeugdhuis waar de leden géén inspraak
hebben of eentje dat is afgebrand, ook een
jeugdhuis met mensen van 30+ in de RvB.
Kunt ge het u \\)orstellen?
Maar ook uitspraken zoals "Wauw" en
"Keitof heb ik \'eel gehoord en gezegd.
Veel nieuwe dingen geleerd en tolfe ideeën
opgedaan.
Spijtig dat we met weinig waren want \'oor
velen zou het nuttig zijn geweest!! Dit is
zeker voor herhaling vatbaar en ook voor
de gewone leden. Goeie tip dus... gebruik
hem!

Anneke xxx

Fuif: FUIF

Het is zoals een kat 'kat' noemen of een

hond 'hond', dacht ik. Het getuigt van
weinig inzet en creativiteit, dacht ik. Bij
gebrek aan alternatieven ben ik dan toch
maar een kijkje gaan nemen... Bleek dat de
Tonzent-jeugd al flink aan "t 'shaken' was
en dat de ambiance er goed in zat! M.a.w.
FUIF was een fuif zoals een fuif hooi1 te

zijn, nèh.
Doniinik
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TeRugBlik

NOVEMBER

Vrüdaa 5 november

Theater: Zoostory

Tijd voor wat serieuzer zaken in Tonzent.
Twee mannen, een vuilbak en een bank, meer
stond er inderdaad niet op het podium. (Bijna
stond de ladder wel mee op het podium, weet
u nog?) Op de ledenraad bleek iedereen het
ermee eens dat dit zeker voor herhaling
vatbaar was. De acteerprestaties van de
mannen waren inderdaad wel schitterend.

Alleen vond ik het stuk op zichzelf niet zo
goed, maar dat is dan mijn persoonlijke
mening! Maar dat toneel en Tonzent
samengaan, dat staat nu wel vast!

Aimeleen

Vrüdaa 12 november

Pikdonkerinstuif

'Vind je vriendje', dat was deze vrijdag van
toepassing.
Het licht in de duisternis was den toog. Hoe
later op de avond hoe meer kleine lichtjes er
verschenen. De 'donkere' muziek hebben we

maar achterwege gelaten om uw avond toch
iets of wat gezellig te maken. En naar mijn
mening is dat toch wel echt gelukt!

Anneleen

Zaterdaa 13 november

11.11.11-kwis

Tonzent kwist en Kampenhout zal het weten.
We waren eerste of laatste en

vierentwintigste of veertiende. Afhankelijk
van waar je begint te tellen natuurlijk. De
dapperen die dit huzarenstukje volbrachten
waren in willekeurige volgorde: Maarten in 't

kwadraat, Prinske himself, Varkes, Stijn
Mouette, Ronaldo, Hans van den Unie,

Boris van Luc van Maurice van Sja, David
van den apotheek en Nico van de Caille.

Nico

Zondaa 14 november

Tonzent plant een boom

U weet het of niet, maar Jeugdhuis Tonzent
is gelegen in de parochie Reist die als
patroonheilige St-Jozef aan haar zij heeft.
En dat kleine parochietje bestaat sinds vorig
jaar 100 levensjaren. Dat mag gevierd
worden, inderdaad. Het voorbije jaar werd
dat dan ook gedaan. Vandaag was het de
afsluiter van dit feestjaar, dus wij daar
naartoe.

Eerst een heilige mis -tja dat moet je erbij
pakken nietwaar- en na deze fuif in de kerk
van Reist ging de volledige bezetting naar
het Park van Reist. Aldaar was er een

fameuze spiksplinternieuwe kapel
(kapellteje) neergeplant waar vroeger een
pracht van een boom stond. De kapel heeft
iets Bauhausachtig, maar daarin natuurlijk
een ultra-klassiek St.-Jozefsbeeld. Het

kapelltje werd ingehuldigd, Chiro-Babe Evi
Verlinden mocht het doek openknippen en
met veel charme den damp van Jozef zijn
kapelleken vegen.
Dit is niet alles, beste jongens en meisjes, er
werden tevens enkele prachtige boompjes
geplant. Elke vereniging van de Relste
parochie mocht eigenhandig een baby
boompje de grond in steken.

WIJ DUS OOK!!! Tonzent heeft naast

een gezonde en gelukkige TonzentVIS nu
ook een zeer gezond pijl omhoogstaand
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TeRugBUk

pasgeboren boompje. Hij draagt het
naamkaartje: ROBINIA
PSEUD.'UMBRACULIFERA'. Een

Bolacacia naar het schijnt. Laten we hem

Roby noemen. Deze lieve kleine schat werd
ter aarde gebracht door Nico, Anneke,
Kristol' M. en

Kwinten. Mij is
reeds 200 cm

groot en heeft

een diameter

van ongeveer 5
cm. Hij staat -
als je voor de
nog steeds blinkende kapel staat- de tweede
van links. Een bezienswaardigheid als
geenéén. Een must \'oor de trouwe
Tonzentganger, u moet hem beslist eens gaan
bezoeken, hij lust trouwens zeer graag
Donkere Left'e.

Kwinten

IJshockey

Het wordt

dringend tijd om
die van 't

Sjaloom nog eens
uit te dagen. Ze
zullen nu niet

meer lachen.

Nog een paar
oefenwedstrijdjes en we zijn niet meer te

kloppen. Soms
werden er al

enkele vloeiende

combinaties op het
ijs gelegd,
Bonnares zijn
hersentjes zitten
eindelijk op zijn
plaats en Stijn
durft al eens op het
ijs te gaan staan
zonder zich vast te

houden aan een goal.
aantal heuse talenten,

komen, Joost mag het weten. En, last but
not least, \'oor de toeschouwers is en blijft
het een zeer vermakelijk spektakel
(misschien doen mijn buikspiertjes wel
meer pijn dan die \'an de spelers).

Verder zijn er een
Waar ze vandaan

Annclecn ofNIco. dat weel ik eigenlijk niei meer
ZO ̂OCU!

Zoals je hebt kunnen merken is het

Tonzentwcckend om allerlei duistere en heldere

redenen niet doorgegaan... Maar geen nood: ̂ an
10 tot 13 april verschuilt de Tonzentv is zich in de

bossen in de Hoge Kielen en wij zullen hem daar
gaan zoeken! Meer nieuws krijg je dan wel, maar
hou deze data alleszins vrij.

TonzenfZiJde 7



VoorUifBUk

VoorUifBUk

DECEMBER

Vrildap 3 december
Eerste VrfJOag van Oe MaanO optreden:

De Sint In Tonzent

Zie ginds komt de stoomboot
in Tonzent weer aan.

Hij brengt ons Sint-Nicolaas,
hij zal er weer staan.

De derde deeember,

komt allen daarheen.

De rest zijn geheimpjes,
ik \ erklap er geeneen.

Nico

Zaterdag 4 december

Huwelljh Flllp & Mathllde op
groot scherm
Al wie de hoop had opgegeven om ooit
nog van straat te geraken, mag nu weer

jubelen en hoezeeen, want zelfs onze Prins
Filip heel! een jonk\Touw aan de haak
geslaan. Wij kunnen dit niet onopgemerkt
aan ons vcxirbij laten gaan en nodigen jullie
met deze allemaal officieel uit om getuige
te zijn van het huwelijk van Filip &
Mathilde, op groot scherm, met \'lagjes \'an
begin tot einde. Voor papieren zakdoekjes
zorgt u zelf.

Dit Is Belgisch
Terwijl Albert met zijn kersverse
schoondochter de dansvloer te Laken

om eilig maakt, feesten wij in Tonzent ook
door met muziek \'an eigen hodem. Dat dit
niet per se de Vogeltjesdans, Will Tura of
de accordeonclub is, zal je hier wel
merken. Swingende Belgische muziek,
tricolore o\'eral en misschien wel een

Belgisch snackje of drankje?
Leen

Zondag 5 december

Dag Sinterklaas
Zelfs de Tonzentsint \ ertrekt, na alle brave

leden hun schoentjes gevuld te hebben,
weer met zijn schimmel en Zwarte Pieten
naar het verre Spanje. Wat is er dan beter
dan hem uit te wuiven met zijn (en
misschien ook uw) favoriete tv-

programma 'Dag Sinterklaas"} U herinnert
zich deze menskens misschien nog: .lan
Decleir, Bart Peeters,... Zij krijgen
vanavond allemaal een plaatsje op het witte
doek. Dus: wees welgekomen en schaaf
uw kennis over de Sint nog een beetje bij
met deze door Hugo Matthysen geschreven
filmkes. Anncleen

TonzentZiJde 8



VoorUitBh'k

Zaterdag 11 december

vorming: Breakdance

Jawel, lieve sehallen, nu is 't "'voor echt".

Hen pijnlijk misverstand deed in oktober
deze zeer gegeerde activiteit in het water
vallen (enfin, liet tegen zijn kont
SJÜ TTEN, is hier een betere woordkeuze).

Doch, wij houden steeds onze beloftes,
braaf als we zijn. Hier is ze dan: de
breakdance-initiatie!!!

Begeef u ten viere in de namiddag richting
ïonzent, want daar staat wat te gebeuren
me dunkt. Twee uur aan een stuk kunt u

van El Khaltabi (jep, diene van
Tweezwaard) leren hoe u elke spier in uw
lichaam in de optimale bocht kunt wringen.
Wij zijn niet \erantwoordelijk \'oor
gebeurlijke onge\allen!

Uw \-omister,Saritsel

Ledenraad

Na het losshaken van je ledematen (bij de
breakdance), ben je zeker in staat om te
komen ledenraden. (Wie een betere

woordspeling \ indt dan deze, krijgt \'an mij
een cola. In ontv angst nemen na de LR en
enkel en alleen als ik je daar actief heb zien
meewerken!)

Leen

Zaterdag 18 december

Twisterinstulf

Ahaal We halen de spelkast nog eens
ondersteboven en halen er het mafste van

het mafste uit: TWISTER!!! Het is u

allicht bekend hoe dit hilarische spel in
elkaar steekt, maar wij geven er nog eens
een slagske aan.
Kom en zie dat, dames en heren, want er

zal gelachen worden (en af en toe ook niet

meer, maar dat verklappen we nu nog
niet).

Het startseinuur wordt ruim op voorhand
meegedeeld via de valven.
Hope 2 C U there!

Anneleen&Saritsct

Zondag 19 decemtjer

Kersttxxunverslerlnstulf

Tijdens de kerstperiode is het altijd weer
wat gezelliger in 'fonzent. Natuurlijk mag
een kerstboom hierbij niet ontbreken.
Monsieur Ie Président zorgt voor ééntje en
hij heeft mij verzekerd dat het een reus van
een boom zal zijn (hij legt het verschil in
prijs wel bij). Versieren doen wij. Niet
alleen de boom, ook de rest van de

infrastructuur. Heb je iets liggen dat
gebruikt kan worden? Breng het gerust
mee, 'fonzent en het kindje zullen u eeuwig
dankbaar zijn.

Nico

VrII 24 tot zon 26 december

Overschottehensweehend

Eest eest eest

t' is feest geweest.
W' ebben goe gegeten
om ter 't meest.

Ot ot ot

d" r is weer overschot.

Breng het mee naar Tonzent
dan duwen we 't hier in ons strot!

Zondag 26 decemtier

Kern

Volgens Van Daele:
1. (veroud.) vnichtpil, zaadkorrel; 2. liet
binneiisie van iets; 3. (lig.) wat liet midden of
middelpunt, de grondslag of liet vooniaanistc van
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VoorUitBUk

een gelieel uitmaakt; 4. (ijzerg.) in de gietvorm
geplaatst stuk waaromiieen liet verlangde
voonverp gegoten wordt; 5. doom waaromheen
ringen en schakels worden gebogen, of
waaro\crhcen buizen getrokken worden; 6.
\Tilling van een zinkput; 7. (muz.) middelschot in
enige pijpwerken \'an het orgel.

Voelt 11 zich aangesproken door één van
deze betekenissen, kom dan naar de kern,

om 20.30u.
Leen

JANUARI 2000»

VrliaaQ 7 lanuarl

Chlrofuir

De wijze hoofdleiding van de Chiro
spreekt tot u: "Dit is een gewone (geen
strand- of aspi ofeo) Chirofuif, die héél
goed zal worden en waarop héél veel volk
zal alkomen." Wij dus ook!

Zaterdag 8 lanuarl

Ledenraad

2000 jaar en twee dagen nadat de 3 Wijzen
uit het Oosten goud, miiTe en wierook
schonken aan Cliristus in zijn kribbeke,
gaan wij hier gewoon doen alsof dat ons
niets doet en het doodleuk hebben over

Tonzent, Tonzentactiviteiten,

Tonzentceedees, Tonz.entperikelen en
Tonzentgeneugten. Je moet maar lef
hebben. Wie dat lef heeft komt om 20.30u

naar de LR.
Leen

VrlldagSI lanuarl

Oudjaar
Tonzent gaat niet swingen in de woestijn,
bidden in Lourdes of in een luchtballon

zitten om het jaar 2000 te vieren. Een
feestje zoals bij u thuis, dat krijg je van ons
gesondeerd. En geef toe: Tonzent is toch
een beetje uw tweede thuis?
Een dineetje met kaarslicht, natafelen,
toasten, feesten! Inschrijven gebeuil
vooraf aan de valven. Wanneer de eerste

feestvreugde van het nieuwe jaar is
bekoeld, opent Tonzent weer voor iedereen
zijn deuren.

Vrildag 14 lanuarl

EVVOM: Absinth

Eindelijk w eer eens een muziekoptreden in
Tonzent. En wat voor één! Geen

hardrockband, geen grungeband, geen
Vlaamse zanger, geen ...
Wel een band met een Ierse zangeres.
Geef toe, hoe lang is het al geleden dat
Tonzent nog eens een zangeres haar
stembanden zag blootgeven? En dat voor
menig muziekappreciörend Tonzent-
publiek!

J.R.

Vrildag 21 lanuarl

Meppy-Instuir
De schizofrene trekjes van Tonzent komen
bov engewaaid. Melige muziek krijgt af en
toe de bovenhand op de happy stuff en
omgekeerd. Hoe dit allemaal in zijn werk
zal gaan, weet God alleen. Just be there
and enjoy your.self!

Nico

TonzentZiJde 10



VoorUifBh'k

Zaterdag 22 lanuarl

Kern

Moeilijk hoor om steeds een origineel
tekstje te bedenken voor de ledenraad of
kern... Kernleden, kom gewoon aH

Zaterdag 29 lanuarl

Galabal

De kappers zullen weer geld verdienen aan
Tonzent! Naar aloude traditie is het

\'andaag namelijk weer GALABAL.
Iedereen toont zich hier op zijn of haar
mooist, want misschien moet u wel de

Tonzentcatwalk betreden om een trofee in

ontvangst te nemen. Vandaag weten we
wie er in 1999 het best gekleed was, de
mooiste plaatjes draaide, wat de grootste
flop was en wat de beste fuif. Vul snel je
pop-poll-fonnulier in, haal je boa uit de
mottenballen en strijk die brillantine in je
haar!

Leen

Zondag 30 lanuarl

Film: Face Off

Democratisch als we zijn, moehten jullie
zelf kiezen voor een film om deze zondag
mee op te fleuren. Faee/Off won het met
een nipte meerderheid van Reseiw'oir Dogs.
Face Off;

Met Nicolas Cage (als Caslor Troy) <& Johii
Travolta (als Seaii Arclier). Een film uit
1997. Regisseur: Jolui IToo.

Terrorist Castor Troy beschiet FBI-agent
Sean Archer op een draaimolen. De
aanslag mislukt, want de kogel doorboort
enkel Archers lichaam en doodt diens 5

jarige zoon. 6 .laar later krijgt Archer de
kans om zich te wreken, na een atletische

shoot-out op het vlieg\'eld van LA wordt
Troy letterlijk in Coma geblazen door de
motor van een .Iet. De FBI heeft Troy nog
nodig voor een andere zaak, dus kruipt
Archer in de huid van Troy. Een heuse
persoonsvenvisseling. Zien wat dat geeft.
Duurt 138 min. Startuur: zie valven.

Kwinten

WiTDldliii Tl Jiim&DiiirS

OT t/É-' vtAM
£> VAfNi

O. >^0

wiA-r
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Hip hip Strip-Bip

Strip'Mania

In dit nieuwe item zullen we trachten de strips die recent aangekocht werden door de stripbib
te bespreken. Om de zaak een beetje overzichtelijk te houden zullen niet alle nieuwe strips
besproken worden (Sorr\').

Deze keer gelezen in de stripbib: Mutts (eerste deel)
Succes Verzekerd (deel 16 in de Franka-reeks)

De Megophias (deel 3 in de Aquablue-reeks)
Soldaat Varlot

Verder werden nog aangekocht; de nieuwe Largo Winch: ...en sleiven (het \'er\olg op
l'enetië zien...), de nieuwe ThorgaL De blauwe ziekte: en nog verschillende andere. Kom
dus gerust eens een kijkje nemen in onze gezellige stripbib!

MUTTS getekend door Patrick Mc Donnell.
Mutts verschijnt dagelijks in het Nederlandse
dagblad "Het ParooP en is dus eigenlijk een bundel
van korte grappen. 1 Iet is een rudimentair getekende
strip over de lotgevallen van een kat en een hond die
wel hetzelfde huis delen, maar mekaar toch niet zo

goed begrijpen (beetje zoals man en vrouw?).
Conclusie: het is een leuke 'tus.sendoor-strip' die
vlot leest, ideaal voor op de w c of zo... _

FRANKA deel 16: Succes reiy.ekeid. getekend#^
door 1 lenk Kuijpers. ^

Dit moeten we situeren in de deteetive-stripC
waarbij Franka het hoofdpersonage is in de
rol van \Touwelijke Amsterdamse privé
detective. Het verhaal speelt zich af in d^j
kunstwereld. lïr is namelijk een nieuw
bewegend beeld gestolen (hologram) van
eminent kunstverzamelaar!

Het verhaal zit goed in mekaar en de puzzelstukjes passen
uiteindelijk wel, maar het ritme stokt af en toe door een
tcN'cel aan tekstbalonnen (jammer) en eindigt met een
■ Agatha Christie'-aehtig plot.
Conclusie: Een wat naïeve tekenstijl, maar al bij al wel een
goede strip.

'4m
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Hip hip Strip-Bip

• AQUABLUE deel 3: de Meeophias. scenario \ an Cailleteau, getekend door Vatine.
Aquablue is een Science Fiction reeks met een hoog a\'ontuur gehalte. De tekeningen
zijn gewoon schitterend, maar moet je wel van het genre houden.
Op Aquablue is er al een tijd een machtstrijd aan de gang tussen enerzijds een grote
industriële macht onder leiding van een wouwelijke kolonel en anderzijds haar neef
die een rebellenleger aan\oert. Plotseling komt er dan een ongeloollijk groot en
ono\'envinnelijk piratenschip uit de hemel neergedaald die de machtsverhoudingen
wel eens grondig zou kunnen verstoren...
Het verhaal is van een zeer groot kaliber, ik zou zelfs durven spreken van een
gelijkwaardigheid aan scenario's als van Xlll en van Largo Winch!
Jammer geoeg zijn de twee eerste delen van Aquablue collector-items geworden en is
de voorgeschiedenis dus niet meteen duidelijk. Bijvoorbeeld de relatie tussen de
rivaliserende tante en neef, of zelfs wie nu juist de "goei" en de 'slechten' zijn.
Conclusie: Beresterke strip, zolang je maar niks hebt tegen al dat 'SF-gedoe'.

• SOLDAAT VARLOT scenario van Didier Daeninckx, getekend door Jaques Tardi.
Dit is geen gewone strip, dat merk je al meteen aan de vormgeving; kaft van
gerecycleerd karton en een stuk kleiner dan het gangbare stripformaat.
Dit verhaal is zeer ruw getekend en dompelt je meteen onder in de sobere zwart-wit
wereld van de Eerste Wereldoorlog. In deze sombere periode tracht soldaat Varlot
(net 20 geworden) zijn vel te redden en dat helemaal niet door de held uit te hangen,
integendeel. Als het even kan tracht hij zo lang mogelijk in het veldhospitaal te
blijven. Toch krijg je sympathie voor deze pantoffelheld omdat hij het enige
menselijke is dat in die wezenloze wereld ronddoolt.
Conclusie: Unieke strip met een boodschap. Immers, deze loopgravenoorlog staat

model voor alle nog aan de gang zijnde oorlogen!

Doinitiik

£) Ni\é'r
Mé-r \N U>N i O  ' t7ANi ceM.
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Oen TOO&

De Tapkraan Spreekt
Hallo toog- en ander ongedierte.

Vooreerst wil ik al de vaste (en andere) tappers een beestig Nieuwjaar wensen! lin voor de
rest wil ik ook nog een beetje zeveren over de vaste taplijst. 1 lier gaat ie dan...
De vaste tapliist is bijna volledig volgeraakt, maar ik heb zo hier en daar nog een gaatje. Aan
jullie nu om die op te \ajllen.
Het grootste probleem is nog altijd de Heilige dag (Zondag \oor de niet-gelo\ igen onder
ons). De eerste zondag (Jurassic Sunday) en de laatste zondag (Kristof M.) zijn al opgevuld,
nu nog de twee andere. Voor het Chiro- en stripbibvolk onder ons: wees gerust, ik sta er
persoonlijk borg voor dat Tonzent zeker open is tot minstens 19.00 uur, kwestie van nog een
lekker warni soepje te kunnen komen drinken na de vergadering.
Bij deze ga ik maar eens een beetje surfen i.p.v. hier zever te zitten neert> pen.

Met mijn «arnislc groeten,
Varlte.s (Alit|iiando et insanire iucuiiduin est!)

Jurassic Sunday
Ook voor jonge blaagjes!

1^
\\eLIEEERSTEZSHBAC jf

VAR DE PIAAIII

In Tonzent, het jeugdhuis waar alleen maar tof \'olk komt,
lopen enkele zongerijpte jongelingen van 25 en ouder
rond. Vanaf december organiseren zij op de eerste
zondag van elke maand iets ongehoords: .tiuassic

Sunday.
Zo'n .lurassic Sunday is een zondag \olgens het
ouwezakkenrecept: de zaal gezellig ingericht en
de muziek op niet-opdringerige sterkte. Een
praatcafé de luxe, kortom.
Maar dat is niet alles. Om 18.30u, na de stripbib,
kan je gezellig aanschuiven voor het .lurassic
Diner: een lekker diner dat je slechts een

habbekrats (80 frank) kost. Allemaal rond de tafel en

daarna doet iedereen zijn eigen afwas. De rest van de
avond kan je dan lekker uitbulken bij een fiisse cola of een

schuimend biertje. Wie niet komt, moet het zelf geweten hebben.

Stel'Croon
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Tonzent ia de Pers

Tonzent: een terreurorganisatie?

Donderdag 4 november: de Fille en Mathilde bezoeken Torfbroek in Kampenhout.
Wij daarhenen met onze knal rode Tonzent-voetbal-shirts aan en strooibrie^es voor de
vertoning van het huwelijk van F & M op groot scherm in ons rechterhand.
Stijn M. was één van ons en werd even apart genomen door de Rijkswacht.
Lange Nico en Slimme Anneleen stalen de show in de Pers:

«Wij zijn niet aan
het betogen»
•KAMPatHOUT

Even was er beroering tijdens
het bezoek van het prinsei^aar
aan het natuurreservaat Torf
broek.

De rijkswacht plukte een jonge
re met een opvallende rode T-
shirt die strooibricQes uitdeelde
uit de menigte en vroeg hem om
zijn identiteitspapieren. Ook
Anneleen Winnelinckx en Nico
Van Craenenbroeck droegen de
zelfde, opvallende T-shirt. «Wij
zijn zeker niet aan het betogen of
zo», zeggen ze.

«Het symbool op onze T-shirts
lijkt misschien op een kernbom,
maar eigenlijk is het het kente
ken van ons jeugdhuis Tonzent:
het stelt een vis voor», zegt
Anneleen.
«We zijn hier om strooibriefjes
uit te delen voor het huwelijk van
Filip & Mathilde. In de zaal van
Jeugdhuis Tonzent zenden we de
hele huwelijksplechtigheid uit
op groot scherm. Het was onze
bedoeling om op te vallen maar
niet zo... Wij doen echt geen vlieg
kwaad», zegt Anneleen nog
boos.
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Gemie

be Tabel van Mendeljev

Het element vrouw

Opgedragen aan alle koppels waarvan de mannelijke wederhelft zich soms
afvraagt waarom een mens niet gemaakt is om alleen te zijn...

Element: vrouw

S\ mbool: Vr

Ontdekker: Adam

Atoomge\\ icht: Algemeen gezien als 53,6 kg maar kan variëren tussen 4 en 200

kg
Vindplaats: 0\ eral

Fysieke eigenschappen
1. Oppcn iak normaal gesproken bedekt met verf.
2. Bereikt kookpunt razendsnel maar bevriest op onvoorspelbare momenten.
3. Smelt bij de juiste hoeveelheid aandacht.
4. Wordt bitter indien onjuist gebruikt.
5. Kneedbaar indien druk wordt toegepast op juiste plaatsen.

Chemische eigenschappen
1. Grote atllniteit met goud, zilver en diverse waardevolle stenen.
2. Absorbeert enorme hoeveelheden kostbare substanties en goederen.
3. Kan zonder waarschuw ing of aanleiding exploderen.
4. Niet oplosbaar in water, maar indien gedrenkt in alcohol kan nuttige toepasbaarheid

vergroot worden.
5. Duur in aanschaf en onderhoud, laag rendement bij Westerse elementen. Aanzienlijk

hoger rendement en lagere aanschatkosten zijn haalbaar bij bepaalde elementen uit Azië
en vnl. Oostblok.

Algemeen gebruik
1. Uitennate decoratief, met name in/op dure sportwagens.
2. Kan uitermate ellectief zijn bij het ontspannen.
3. Kan uitermate elïectief reinigingsmiddel zijn.
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Semie

Testgegevens
1. Puur specimen wordt roze indien ontdekt in natuurlijke staat.
2. Kleurt groen indien geplaatst naast beter uitziend specimen.
3. Jong specimen oefent aanzienlijke aantrekkingskracht uit, die echter met de leeftijd

vermindert.

4. Claimt aangetrokken te zijn tot tegenpoolelement Man indien dit element de juiste
eigenschappen bezit. Deze eigenschappen zijn 1 -geld en 2-uiterlijk. Element Vr ontkent
dit meestal in alle toonaarden.

Risico's

1. Uitcmiate gevaarlijk, behahe in en aren handen.
2. I let is illegaal om meer dan één specimen tegelijk te bezitten, hoewel het mogelijk is om

diverse speeimens op verschillende locaties te beheren, zolang deze niet met elkaar in
contact komen.

3. Neigt naar reproductie. Neem daarom bij het behandelen voorzorgsmaatregelen, b\'.
rubber handschoenen.

4. Indien het element uit uw beheer verdwijnt kan dit aanzienlijke kosten met zich
meebrengen.

Tegengif bij besmetting
Een mix \ an sport, alcohol en Nctsurfen kan tijdelijke verlichting brengen, maar permanente
resistentie wordt slechts opgebouwd door homoseksualiteit of het bezitten van meerdere
exemplaren.
Bij ernstige besmetting dient u onmiddellijk hulp te \Tagen bij een geestelijke of een
ambtenaar van de burgerlijke stand (onder huwelijkse voorwaarden).

Eerlijk gepikt
Mal

hsjuvIut vor-f t c

\5
OSXtst

GïaiXOOMvyvc,

UIA
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LedenRaad en andere toestanden

NieuwsFUfs

De belangrijkste besluiten van de herfstvakantieledenraad stormen op u af;

Het financiële inspectieteam van Tonzent heeft de koppen weer eens bij elkaar gestoken
om te kijken of de cijfertjes van juli, augustus en september nog een beetje op schema
zitten. En nadat alles plusjes en minnetjes bij elkaar geteld waren, kwamen we aan een
verlies van om en bij de 24 000,-.
Toch gaat alles vrij goed in Tonzent. Waarom dan dit negatief getal? Wel, in juli zijn er
een aantal achterstallige rekeningen opgedoken, alles samen goed voor een getal met zes
cijfertjes en in deze periode hebben we meer geld aan SABAM betaald dan dat we
normaal in een héél jaar betalen.
Dus als we alles goed in overweging nemen dan hebben we het wel vrij goed gedaan en
hebben we al een groot deel van deze onvoorziene kosten kunnen ophalen.

Om nog even terug te komen op het SABAM-geval. We hebben al contact genomen met
SABAM om een woordje uitleg te krijgen en de heren gingen alles nog eens nachecken.
Ook via JGM wordt er nagegaan wat nu wel en wat nu niet doorgegeven moet worden aan
SABAM. Tobecontinued...

De laatste FUIF in Tonzent was schitterend, maar om een schitterende fuif te hebben moet
je zeker al veel kaarten verkopen EN moet er geplakt worden. Wacht dus niet totdat er
eens iemand aan u komt vragen om mee te gaan plairken. Pak zelf een borstel vast en
doe een aantal plakpalen aan.

Er was al eens Red Buil, nu is er ook Breezer, een flipperkast en een cantus. De eeuwige
vraag is: kunnen deze zaken in Tonzent, passen zij binnen onze jcugdhuisvisie?
Misschien is het hoog tijd om het daar eens over te hebben. Wat is onze visie op het
jeugdhuiswerk eigenlijk? Allemaal vragen die op de volgende kern zullen behandeld
worden. Iedereen is welkom om zijn gedacht te zeggen.

Nog een krantbericht. Vanaf nu zal de Tonzentkrant iets dunner zijn en zal de krant
rondgedragen worden, i.p.v. verstuurd. Dit alles om zoveel mogelijk centjes uit te sparen.
De krantdraagster zal een aantal mensen aanspreken om te vragen of zij een aantal
kranten in hun buurt willen ronddragen. Zo doet iedereen een beetje werk en wordt er
niet te veel naft verreden.

Volgende ceedees zijn gestemd en goedgekeurd: MTV Ibiza '99 en Basement Jaxxxxxxx.

Nico (en de ledenraad)

TonzentZijde 18



Heppi Beurteï

Verjaardagskalender

Jarige Job heeft een feestmiits op.
We dansen en we springen,

gaan liedjes voor hem zingen,
en tot besluit

deelt hij snoepjes uit!

December Januari

1 Tars Vervaecke 4 Anneleen Mortier

6 Nathalie Barbé 6 Veerle Van Craenenbroeck

Sinterklaas 9 Anne De Greef

7 Lieven Zwaenepoel 9 Erika Uyttendaele
Michiel Zwaenepoel 11 Dries Boone

13 Krista Van Steenwinckel 14 Wemer Vander Eist

15 Kim Struelens 15 Nele Imbrechts

16 Joke Van der Vurst 17 Kris Vandermeiren

Marinka Van Ingelgom 19 Cindy Heens
17 Sylvie Van Espen 21 Jürgen Cogghe
18 Kim Esselens 24 Kristof Bonnarens

20 Ronald Rahier Danny Verbruggen
25 Jezus Christus Els De Rijck
27 Elke Andries 25 Benny Vandereet
28 Thierry Rillaers 27 Wim De Smedt

Ronald Van Steenweghen
30 Nathalie Cleynhens
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Agenda

Agenda
Vrijdag 3 december Vrijdag 7 januari

SintenRock ChiroFuif

Zaterdag 4 december

FUip ét MathHde

0/t is Belgisch

Zondag 5 december

Dag Sinterklaas

Zaterdag 11 december

Breakdance

Ledenraad

Zaterdag 18 december

Twisterinstuif

Zondag 19 december

Kerstboomversierinsfuif

Vrij 24 tot zon 26 december

OverschoffekesWeekend

Zondag 26 december

Kern

Vrijdag 31 januari

Oudjaar!!

Zaterdag 8 januari

LedenRaad

Vrijdag 14 januari

EVVOM Absinfh

Vrijdag 21 januari

Meppy-instuif

Zaterdag 22 januari

KERN

Zondag 30 januari

Fiim: Face Off
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Tonzent POP POLL anno 1999

Het is weer zover... Het einde van het jaar nadert en de pop-poll
verkiezingen zijn in zicht. Aarzel niet, grijp een schrijfsel in de hand en
Invullen maar. Vergeet vooral uw naam onderaan niet In te vullen en ook
niet vergeten dit tijdig in de Tonzentbus te deponeren. Alie resultaten
worden bekendgemaakt in de volgende krant en natuurlijk op het
spetterende Galabal namelijk op Zaterdag 29 januari..,.

Vrouw van het jaar:
Man van het jaar:
Best geklede vrouw:
Best geklede man:
Sportman van het jaar:
Sportvrouw van het jaar:
Koppel van het jaar:
Loner van het jaar:...
Muziekgroep van het jaar:
Optreden van het jaar:
Fuif van het jaar:
DJ van het jaar:
Instuif van het jaar:
Single van het jaar:
Cd van het jaar:
Aanwinst van het jaar:
Activiteit van het jaar:
Tapper van het jaar:
Flop van het jaar:
Wat wenst u volgend jaar zeker te beleven in JH Tonzent:

Welke categorie wilt u volgfend jaar zeker in op dit formulier zien staan:

Waar ziet u zichzelf voor in aanmerking komen in dit pop-poli-formulier:

Uw naam:...........

Errata van de krant:

•  Oudjaar wordt (ook in Tonzent) bij nader inzien toch wel degelijk op^^r
Vrijdag 31 december gevierd, in plaats van op 31 januari.
Het zal des te meer een fantastisch feest worden, (by the way een gelukkig 2000)

•  Het Galabal heeft wel degelijk op Zaterdag 29 januari plaats.




