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iVees VoorSezeten

VoorWoord

Eén blik zegt meer dan duizend woorden.

Ik stond onlangs nog in ons Jeugdhuis, en zag dat het goed was. Een fuif om
nooit te vergeten. Veel volk, een lekker sfeertje, and lots of shaking asses.
Het ritueel van sigaretje, drankje, dansje had zich ook van mij \'olledig meester
gemaakt. Het bleef als een verslavende drug doorgaan. En plots w enkte mijn
linkeroog richting onze aller paarse klok, die nu steeds het edele uur \ an tienen
bestrijkt. Ik keek eens deftig rond en al gauw merkte ik dat het tijd was om
rustig af te bouwen. Nog een man of twintig bleef rustig door shaken, terA\ ijl ik
en mijn dierbare kompaan onze lusten begonnen bot \ieren met de
schuurborstels.

Tegen het moment dat we ongeveer in de helft van de zaal waren, werd het
stilletjes aan tijd voor de nodige pauze. Na deze gatzitting vlogen we met
vermoeidheid terug in het sob. En toen kwam dat moment, de zaal was proper
rommel was weg. Ik keek naar mijn kompaan, hij naar mij ... Geen woorden
nodig enkel een blik ...
Fierheid, voldoening, vermoeidheid,...

Ik kan het niet omschrijven want...
Eén blik zegt meer dan duizend woorden en vergeet nooit dat dit een algemene
levenswijsheid is, die je ook in tonzent kan aanleren.

Kristof

TonzentZijde 3



TeHugBUk

TeRugBHk

NOVEMBER

Vriidap 19 november

Tapverrassing

Bicicn iii promotie en hot-Jonies. want ze
waren inderdaad zeer klein uitgeraiien,
waren de ingrediënten van deze
tainerassing. iien geslaagde, gezellige
a\ond en daar zat het talrijk opgekomen
volk natuurlijk voor iets tussen. Zeker
roor herhaling \atbaar, maar dan met
Super (irote 1 lot-Dogs. sueees verzekerdl!

Stijn

Zaterdag 20 november

Top 100 Fuif

Het einde \an het millenium nadert en

daardoor waren

we in Tonzent

op het idee

gekomen om
voor de laatste

keer \'óór 2000

de platenspeler
nog eens aan de

praat te krijgen
en al die

steenoude platen
\an oiuler het

stofte halen. We

zouden nog eens
lekker uit de bol gaan op de 100 be.ste
nummers aller tijden!

Al snel lieii l'onzent \ olledig vol en deze
lliif was echt een succes: tci"wijl de
tonzentmuur uitgroeide tot een heuse Wall
of Fame werden alle 100 platen gedraaid
en bedanst. De \ erschillende generaties die
'l'onzent kent konden zich uitleven.

Ik zr)u diitwen zeggen:z.eker voor herhaling
\atbaar!

Ste\ en De Prins.

(P.S.: de volledige lijst kan je verder in
deze krant nog eens herlezen)

Zondag 28 november

Film: Austin Powers

liindelijk was het dan z.o\er: na Rob

Vanoudenhoven gekeken te hebben, zat
iedereen op het ]nintje \ an z"n stoel \ol
ongeduld te wachten op hét hoogtepunt \ an
de a\ond: Austin Powers!!

1 let w as echt w el een goede ftlm.
Ik denk wel dat \eel mannelijke
rr)nzentleden jaloers waren - niet zozeer

op Austins gebit, maar toch wel r>p zijn
\n)uwelijke aanwinsten. Hat was een filtn

vol tonzenthumor en er werd dan ook een

jiak afgelaehen deze a\ond.

Ste\ en De Piins

TonzenfZijde 4



TeRugBHk

DECEMBER

Vriidag 3 december

SintenRock

1 loiir w ic klopt daar roiizcntgaiijjors. Ja,
iict is do Sint. I lij heeft w eer een bezoekje
gebraeht aan ons nederig stniiije hier in
Reist. Samen met zijn 1'ieten en met

zakken vol snoep. De fruiteila's waren
wel nogal hard, maar dit kwam omdat ze
niet \ an den Unie kwamen. 1 Iet was weer

N'ollenbak ambianee! Die Pieten hebben

nogal talent op \lak \an muziek, bij de
Sint kwam er af en toe wel eens een \ alse

noot iiit. maar wat w il je. 1 lij is al oud hé.

fine van den Unie

De zwarte pieten
hadden langs deze

I w eg graag ook nog
I even Peter V.D., de
Sint himself (David),

en Nieo bedankt voor de jioëtisehe en
inozaïsche teksten. Dus bedankt!

Zaterdag 4 december

Filip & Thilleke

Belangstelling hadden we! Met
koningshuis laat het jong \olk toeh niet
koud.

Er kw amen zelfs enkele ouders een kijkje
nemen naar het mooi \ersierde sehenn.

Maar de grote gasten w aren die van de
media, meerbepaald Ring-'fV en het
Nieuwsblad. Tonzent heeft zijn ""Pifteen
minutes of bame" zeker gehad! ledereen
heeh zich beestig geamuseerd, de grond
bibberde z.ells \an het gejoel toen het
bruidspaar maar niet w ou kussen!

Anneke

Dit Is Belgisch

Het Belgi.seh fonz.entge\oel stak weer de
kop op. Ik kreeg e\en het \'oetbalge\oel
\an \orig jaar. (België-I lolland. weet u
nog?) Alleen iets meer goesting om met
de Pilip (neen, niet Croon) zijne kop te
\oetballen want WAAR BLEEP DIE

KUS VOOR MAfllll-DE'.'?-.' (ielukkig
was er een Belgi.seh trappist je zodat we
ons verdriet iiierover konden verdrinken.

En laten we ook de overheerlijke

witloofsoep \an mama Nico en mama
Marinka niet vergeten. "Cenni eenni
cenni" zou den Boekes zeggen!
't Was plizant en heel erg lekker!

Anneleen

TonzentZijde 5



TeRugBh'k

Zondag 5 december

Dag Sinterklaas

De Sint op /ijn best. enkele ailexeringen
van de dcKiinienlaire 'Dag Sinterklaas"
konden ons helemaal opbeuren na de
teleurstellende kus \ an b'ilip en Mathilde
\an de dag enxior. Na enkele
allexeringen was het tijd \'oor Rob
Vanoudenho\en. De/.e laatste had

eigenlijk wel het meeste sueees. (io Rob.
Kwinten

Jurasslc Sunday

Ren \ertrouwd en toeh weer niet zo"n

\ertrouwd gezicht achter de toog. Ren
beetje raar toch wek om ineens Wé en

.loke weer eens aan den taji te zien staan.
In "t begin gebeurde alles nog wat roestig.
Maar een jiaar uurtjes later verliep het
r lotjes. t)m alles nog wat knusser te
maken konden we ook nog gezellig
samen eten. ()|i de kaart stond het mij
totaal onbekende, maar wel lekkere

Showder.

Kort samengcwat: een a\ond waarbij "the
\oung and restless" even konden komen
genieten \ an the old and beautirul.

Nico

Vriidag 10 december

ProTapcursus door Stella Artois

1 loe sluit ik een \ at aan? Wat is de juiste

druk die op de leiding moet staan? Maar
het allerbelangrijkste; Iloc tap ik de
perfecte ]iint?

Het bier heeft zeer rijkelijk ge\iocid. en
ondeilussen zijn er enkele potentiële

tapkam]iioenen naar de oppenlakte
gekropen. S\en, onze goeroe \an de
a\ ond. is zeer zeker opnieuw w elkom.
P.S.: De T-.shirts \ an Stella nK)eten nog
gedrukt w orden, maar zullen dan hun weg
naar de \'astc tapjiers blindelings \ inden.

Stijn

Zateradg 11 december

Breakdance

Ondanks airichesl

met schaamlelijke|
(■■estaliserende")
fouten bleek del
boodschap tochl
deftig \erkondigd, w ant er was r olk!
Ren klets op de blote poep \'an de tappers
\ an de a\ ond ervoor.w ant het \nil lag er
nog. Toch bedankt om het alvast op een
hoopje te keren.
Tussen haakjes <= (het is jullie intussen al
\erge\enl)

Ter zake: het
was "Wollenbak
scheefgaan". en
nee, dit is geen
scliriJlTout, maar
een uitdrukking
\'an "plezant " in overtrefl"ende trap wan de
generatie na die \an de zondagse
dinosauriërs.
De \erhouding mannelijkeArouwelijke
deelnemers w as bijzonder O.K en het feit
dat mister R1 Kliatabi zich r>p dat moment
in het midden \an zijn lexensbezinning
bexond (de Ramadan) kwam ons prima
uit. In tegenstelling tot wat iedereen denkt
dat de Ramadan is. nl. niet eten en
drinken tussen zonso|igang en

TonzentZijde 6



TeRugBHk

zonsondergang, is dit een proees dal heel
w at meer inhoudt dan dat. De gemiddelde
Tonzentganger zou. denk ik, na reeds
twee dagen zijn godsdienst \erlooehenen
(geen aleohol, tabak, se\,...) Een van die
punten is ook dat ze niemand mogen
uitlachen. Yes!

Ik denk dal hij zich op sommige
momenten toch wei serieus heeft moeten

inhouden als ik zo al onze stommiteiten

en idiotiteiten (?!) op een rijtje zet.
An\"way, we hebben er dan maar zeil'mee
gelachen en "s anderendaags Neerging dat
ons weer door s]iieqiijn.

Uw \ ormSter, Saritsel

Zaterdag 18 december

Twister-instuif

Twisten, shaken, roepen en v^allen zijn
aan bod gekomen deze a\ ond. Er is zelfs
gestript, nietwaar Karen, Veresjka en
Ronald?

Van de opdraehtjes is niet \eel in
(_jeugd)huis gekomen. Maar Marinka

heeft wel de WC's gekuisd (eindelijk).

Geel, rood, blauw, groen,
U had mee moeten doen.

Anneke

19 december 1999

Kerstboomversierinstuif

Het resultaat \ an deze in.stuif heel) u allen

kunnen bew onderen in ons jeugdhuisje en
ik moet zeggen dat ik er best crailent ox ei"
was! Een mooie origineel \ersierde,
gezellige, sobere maar ]irachtige
kerstboom. Meer \alt daar niet o\er te

zeggen. Goe gedaan Peter. Elke,...

Anneleen.... I?

31 december 1999

Oudjaar

Meer volk dan \'orig jaar
op oudejaarsa\ond in
Toirzent! We waren met

zo'n 25 man (en \ rouw )

om te eten. U kreeg hier
meteen een cursus 'hoe-blus-ik-een-

gourmet\uurtje-w ant-ik-w as-zo-dom-le-
morsen-met-de-olie-in-mijn-potteke-
onder-mijn-panneke'. Vraag o.a. Marinka
en Kw inlen. (.laja, de slimsten zitten weer
in de R\ B).

Na de kuskesdans en de 'lottolrekking'
naar 't \ iiurw erk gaan loeren en dan maar
tlii\'en met al d'anderen die toekwamen.

De sfeer zat er dik in! Alleen raar dat

Tonzent zo 'draaide', hé! (onge\eer 80%
\'an de tr)nzent-nieuwjaarsbezoekers was
toch goed in de w ind) In elk ge\ al bleek
dus weer dat Tonzent echt

wel de gezelligste plaats is
om oudjaar te \ ieren, zelfbij
een nieuw millenium dat

eigenlijk geen nieuw
millenium is want dat begint
pas \'olgend jaai\ maar soit,
'k Meb mij heel giK-d
geamuseerd!!!

Anneleen

TonzentZijde 7



TeRugBh'k

JANUARI 2000

Zondag 2 januari

Jurassic Sunday

Nt)g nicl bckonion \;m de kerst- en
eindejaarsdiners iif we zaten al weer

samen rund de lafei \\)ur een jurassic
meal. i'asla met holugnaisesaus (met
kippenlever), de (iizmo en de Witte
kregen er niet genueg \ an.
Stel' en Sara zorgden \ oor de aangepaste
muziek en de jurassic e\ening w as alweer
\oorbij \ oorwe "t wisten.

Nico

Vrijdag 7 januari

Chirofuif

Braa goe i'uilkel Veel \'olk, \eel bier (en
liidrank natuurlijk), \'eel geld (??), veel
muziek (en 't was nog goeie ook), veel
lights gezien, \ eel rijkswacht ook en zelf
bijna \eel mot gehad. lien peifecte fiiif
dus.

De Chiro w eet blijkbaar nog altijd hoe ze
een goe fuillte moeten organiseren.
1 lebben ze waarschijnlijk van ons

geleerd.

Kwinten

Van Oud naar Nieuw!

j

TonzentZijde 8



VoorUitBUk

VoorUitBUk

FEBRUARI

vniaaa 4 FEBRUARI

ScoutsFulf (Berg)

Het begint een gewoonte te worden, de
fiiiven \'an de Scouts van Berg. En zoals
bij elke gewoonte, is het zeer moeilijk om
eraan te weerstaan, dus feesten maar. De

excuses vanwege de hele leidingsgroep aan
de Scouts van Nederokkerzeel, volgende
keer zijn jullie eerst. Toch zijn jullie zeker
en vast welkom net als iedereen die het niet

laten kan om eens goed met de beentjes te
schudden.

Kaaten in voorverkoop kosten 80 ballen,
aan de kassa moetje er 100 neelellen.

Stijn

Zondag 6 februari

Jurassic Sunday m
Reeds twee maal was het

zeer lekker en enorm

gezellig. Wij gaan dus
door met Tonzents

"Jurassic Sunday"! Vanaf half 7 neem je
plaats naast je vriend Tyrannosaurus.
Overbuur Brontosaurus schept met plezier
je eten op je bord terwijl Pteranodon de
glazen vult. Op de achtergrond een
sfeervol muziekje gedraaid door
Plesiosaurus. En... wie komt daar nog
aangelopen? Het is natuurlijk die goeie
ouwe Ichthyosaurus die mee wil komen
genieten van deze prachtige ijstijdperkse
Jurassic Sunday!

Leen

Zaterdag 12 februari

Kllmmuur

Klimmen dat kan iedereen, hoor ik u al

zeggen. Inderdaad dal kun ook iedereen!
Daarom gaan we met ons allen de Mount
Hungaria beklimmen. Het Ixiivense
gebergte zal nog nooit zo prachtig geweest
zijn als \'andaag, al die mooie
tonzentpoepjes zullen \andaag in \'olle
glorie van benedenuit te bezichtigen zijn,
tenminste als je meegaat. Zorg gewoon dat
je die valven in het oog houdt, want
inschrijven zal je zeker moeten doen. De
prijs en het juiste vertrekuur zal je daar ook
vinden. Reserxeer zeker en \'ast deze

namiddag voor een sportief moment.

Ledenraad

Aan iedereen die mee activiteiten voor de

komende maanden wil zoeken, iedereen

die graag een activiteit zou willen
organiseren, iedereen die zijn zegje wil
doen ovei" de voorbije acti\iteiten, iedereen
die een ceedeetje wil stemmen: wees
welkom op de Ledenraad om 2().3t)u.

Zondag 13 februari

Kus&iehinstulT

Roses are red

Violets are blue

Je liefste wacht in 'fonzent

Loop er gauw naartoe!

Liefde is...

samen naar Tonzent gaan om daar in
rozegeur en maneschijn Valentijn 2000 te
beleven!

TonzentZQde 9



VoorUitBUk

Vrlldap 18 februari

Jeugdhuizentocht

Nïuir jiiiiiiijksc gewtHMitc gaïin we weer
eens de wijde wereld in. Met een siijier bus
trekken we erop uit. Animatie op de hus is
\an7-ell"s]iiekend (ah ja. het is een
siiperhus). De besteniiiiing kent enkel de

biiseiiaiilVeur, ben kijkje nemen hoe liet in

andere jeugdhui/en gaat en draait is altijd
interessant en xooral lots ol" trin. ben

jaarlijk.se knaller mag zeker jij niet missen.
Als bijdi age tot betaling \ an de bus \ ragen
we 100.- bef zodat Tonzent dit jaar niet te
diep in de sehulden gaat en vooral de bus
niet zonder naft valt.

Zaterdag f 9 februari

Hypnose

Tik-tok-tik-tok-tik-tok-tik-tok-tak-

tikredetik-tok-tik-tak-lik-tok-tikt-tok-tok-

tik-tikt-olk-tokt-itk-tik-tok-tokt-tok-tok-

tok-tok-tik-tok-tik-tok-tik-tik-tok-tok-tik-

tik-tok-tik-tik-lok-tok-tok-tik-tok-tok-tik

ü kent hem ongetw ijfekk de nummer één
van de Vlaamse sehlager, het enige eehte
Wendy en Willy duet:
Kijk eens diep in mijn ogen..." en toen
ging de wekker tik-tok-tik-tok-tik-tok-tik-

tok-tik-tik-tok-tik-takerde-tik...

U mag nu w akker w orden en naar de

hvpnose in Tonzent komen om 19.38
n.v.iir. wij veroiil.schiildigen ons oprecht
voor du gezever en hopen ii daar toch te
zien!

k

Vrijdag 25 februari

Roch Vonh {halve finale)

Ooit van ROCK VONK gehoord? Neen?
Wel, ROCK VONK is een talenten

wedstrijd ( een beetje zoals IlUMOkS
ROCK RAbbY maar dan kleiner)
georganiseerd door de jeugddienst van
onze provincie (Vlaams-Brabant dus) voor
jong. fris en muzikaal talent in Vlaams
Brabant. Er werden 40 groepen
geselecteerd (uit een lOO-tal) die in 10
jeugdhuizen de preselecties zullen moeten
doorstaan. Vanavond zal u dus 4 groepen
te zien en te horen krijgen die ongeveer '/:
uui' zullen spelen, br zal ook een bekende
juiy aanwezig zijn ( vb: .lan 1 loutekiet, de
Dirk .lans (drummer van de Mens), ....).
Kom zelf oordelen w ie naar de finale in

beuven mag doorgaan, en voel je
belangrijk.
1NK0M= GRATl.S

.lohan R.

n.v.d.r.: By the >rm', er zijn hij die 40
genomineerden ook twee groepjes van
Tonzent, namelijk Blind Alley en Pitallica
(toch wel).

Wedstrijdje:

Van w ie zijn deze hypnoögen?

TonzenfZiJde 10



VoorUitBh'k

Zaterdag 26 februari

BALABAL!

Uitgesteld is
niet afgesteld!
Integendeel, het
gaat 5 keer zo goed zijn!!! Dit is de
aanrader A an de maand.

De kappers zullen w eer geld \ erdienen aan
Tonzent! Naar aloude traditie is het

\andaag nainelijk weei' CiALABAl.,.
ledereen toont zieh hier op zijn of haar
mooist, want missehien moet u wel de

Tonzenteatwalk betreden om een trofee in

ontvangst te nemen. Vandaag weten wc
w ie er in 1999 het be.st gekleed was, de
mooiste plaatjes draaide, wat de grootste
Hop was en wat de beste fuif. Maar dit is
\er \ an alles. Ben \ ijl\al Tonzent gekken

Maart

Zaterdag 4 maart

Eiver- & JinFUlF

VVKSM NederoHHerzee!

Het is weer zover' Óji 4 MAART 2000
fuift Scouts Nederokkerzeel alweer de

pannen \an het dak in de bangelijkste
kapel \ an heel Kamirenhout en omstreken!
Dat het niet "zomaar een fuif" wordt, is
natuurlijk evident.

Dat het een "Tve-bakken-er-w eer-iets-van-

fuif" wordt, daar zorgen onze
(iivers en .linners wel voor.

Wat het zal zijn is groot geheim,
maar dat u die naeht

eomplètement gi"ogg\' weer
huiswaarts keert is ahast een

statement!

Een aanradertje van fonnaat dus!
Fuifnummer \ an dienst. .Sarit.sel

zijn op dit eigenste moment bezig met het
in elkaar llansen \an een mega-nooit-
gez.ien-unieke-galabal-show. Haal je boa
uit de mottenballen en strijk die brillantine
in je haar!
Ben je \ erkleed dan mag je deze avond als
lid de zaal betreden \ oor 50,- of als niet-lid

70,-. Vind je het sjieke gedoe maju* niets
voor jou en ben je dus te lui om je kast
open te ti ekken mag je er 100,- als lid en
120,- als niet-lid neeilellen.

Zondag 27 februari

Kern

Kernleden, jullie krijgen weer eens de kans
om daarbox en in het x ergaderlokaal te
gaan zitten en om Tonzent in goede banen
te leiden! Afspraak om 20.30u.

Zondag 5 maart

Jurassic Sunday puniisj

IC

Bericht aan de be

volking. Hou ramen en
deuren dicht en ga op stap met
"Ouwzakken ". Vanavond om 18.."^0u in

.leugtlhuis Tonzent. Voor één keer is uw
jeugdhuis een teletijdsmaehine. Kom uw
buikje gerust \ olsteken, deze en'aren koks
zullen er weer iets lekkers van bakken.

BB l.een

1 lebben zij een e\ en goeie???

TonzentZijde 11



VoorUitBUk

vniaaa 10 maart

Dropping

Of we weer met autobanden over en weer

zullen moeten sleuren, of wc bij onze
terugkomst ne goeie warme choco zullen
krijgen zullen we wel zien. Begin in elk
geval je 'zware' schoenen maar te zoeken
en maar te trainen om dat bierbuikske van

aan den toog te hangen weg te krijgen! Een
datum om te onthouden: 10/3: niet voor

'poesies'!
Meer info volgt nog aan de valven!

Uw kleinst-maar-fijnst Tonzentlid,
Anneleen

Zaterdag 11 maart

Algemene Vergadering

De Pers meldt:

'Damels schrikt niet tenig om de
Pmsstoel te bestijgen.'

De wereld keek verbaasd, misschien zelfs

opgelucht. Ons moeder, Maria genaamd,
riep Avé en toen viel mijne frank.
Het is tijd voor een tussentijdse A V.
WAT?! Geen paniek, we gaan samen met
jullie, zoveel mogelijk liefst, eens kijken
hoe ver we staan. Op de laatste AV hebben
we gemerkt hoe ver sommige dingen in ons
hoofdje verdwijnen op een jaar tijd en
daarom nodigt de RVB (raad van beheer) u
graag uit om te evalueren, te luisteren en te
spreken. Koffiekoeken, mjamie, en een
portie gezonde discussie?
Tot dan.

Kristof

Zaterdag 18 maart

Musea bezoek

Mijn beste kunstzinnige pupillen.
Laten wc ons samen eens verdiepen in de
kunstwereld die België rijk is! We zullen
snel onder\'inden of Kwinten nu echt foto's

kan trekken. Peter D en Rein C. nu echt

wel een potlood kunnen vasthouden en of
Koenraad een handje weg heeft van andere
beeldende kunsten.

Ik ga het je geen honderd maal zeggen,
maar dit is zoals zovele activiteiten weer

een topper van formaat waar de hoger
begaafden onder ons zeker plezier aan
zullen beleven.

Voor de minderbegaafden is dit de ideale
kans om eens te lachen met de te ver

gezochte diepzinnigheid van die IQ-
monsters... Laat ons wel wezen, smaken

verschillen, interpreteren doet iedereen
anders maar dit zou u NIET mogen missen,
'fonzenl goes cultuur, Tonzent goes
/Vitwerpen.

Kristof

I.,euk artikel Kiistof, maar nu even ter zake:

we gaan vandaag naar het FotoMuseum in
Antwerpen waar u een gratis rondleiding
kiijgl door een bekend tonzentlid. Daarna
trekken we richting MUKHA (museum
voor beeldende kunst) waar u zelf een
rondleiding kan geven. Het juiste
vertrekuur en de inschrijvingen vindt u één
dezer dagen aan de valven.

TonzentZijde 12



VoorUitBUk

Zaterdag 25 maart

Soundtrach-lnstulf

Actociprcslalies, seenai io, cast, special
cilccts,...7.Zijn dc ingrcdicntcn \ oor een
goede film.
Oh. ik ben nog iets \ ei geten. De muziek
natuuiiijk. Ze wekt emoties o]i. iaat je soms
huilen, biengt spanning, is soms \foliJk,
soms dioevig,... of laat soms een heeeeeel
goed gevoel bij je los. Deze soundtraeks
zal je \'ana\'ond te horen krijgen. Laat die
OSCAR s maar komen, de kogels langs je
oren lluiten. de UFO s op het Timzentdak
landen. En ga daarna een goe filmke zien.

.lohan R.

Kern

Met een tussentijdse AV achter de rug en
dus ook een dik half Tonzentjaar kan deze
Kern alle kanten uitgaan. We maken
plannen, bespreken taken en nog veel
meer. Alle dragers en \ erantwoordelijkcn
worden \ erw acht om 20.30u.

I ,een

Zondag 26 maart

KIFIKa: MULAN

Een dapper mei.sje Mulan
ondekt dat haar oude

\ader het be\el heelt

gekregen om China te
\erdedigcn tegen de
boosaardige Hunnen.
Moedig en onzelfzuchtig
vcmiomd Mulan zich als man en neemt de

plaats \ an haar vader in bij het keizerlijk
leger. Ze ondergaat een zware training
geholpen door haar maatjes, het geinige
bewaak-draakje Mushu en haar

iA

gelukskrekeltje Krick\'. Alleen laat ze haar
hart openbloeien tot een \olleerd krijger,
die haar land de o\ crw inning zal bezorgen
en haar tiotse familie eer en geluk zal dien
toekennen.

Film duurt 84

minuten en hij is
Vlaams gesproken!

Film: Amerlcan Hlstory X

Een film o\er

racisme, haat,

en liefde. Een

realistisch

moraliserend

beeld o\er

raeisme in

Amerika. Een

must \oor

iedereen. Z*"

Een film die je doet nadenken over, en
stilstaan bij enkele dingen in het leven.

Vrildag 31 maart

VIsFUIF

F)eze fuif w ordt een harde strijd tussen de
Aprih is en onze Tonzent\ is. Ve-erse ka-
beljauauauauw. makreeeeel en
Zeeuwsssssse mosselen \ieren vanavond

samen met blozende \ isw ij\ en en en stoere
zeebonken feest tot het water in ons botten

staat. Trek je \ issersplunje aan, neem je
hengel uit de kast en sla een ('fonz.ent-)vis
aan de haak. "t Is Visfuif in 'fonzent!

En \oor al diegenen die een cadeautje
meebrengen \oor on verjarend wacht een
\eiTassing!
Inkom: 100,- leden, 120,- niet-leden.

Kaarten: 80,-

Leen

TonzentZiJde 13



VoorUitBUk

Zaterdag 1 Aorll

Dag & Nacht van de Jeugdhuizen

Enkele laatstejaarsstudenten \ an den Ham
(u weet wel die school in Mochclcn)

organiseren in samenwerking met een 10-
tal jeugdhuizen (waaronder Tonzent) een
dag en nacht van de jeugdhuizen. Wat is
dat nu?

Wel de dag begint om 13.3()u in het park
van Za\ entem, w aar om 14u de acti\ iteiten

starten. Welke acti\'iteiten? Wel als ik het

goed begrepen heb is het een soort van
advcnture-trophy. De bekendmaking van
de w innaars is om 18u

De nacht: om 21u begint de iuil' in de
sporthal van Erps (tot 03.ÜÜU, want dan
moet het spel daar dicht). Allen daarheen,
zou ik zeggen. Laten we er algemene
volksverhuizing van maken.
By the way: Tonzent heeft ook zijn eigen
standje op de fttif.

Maandag 10 tot Don. 13 April

TonzentWeehend!!

Kijk, mijn principe is niet zo heel moeilijk.
Ik kan niemand dwingen, ik kan u alleen
maar stevig wann maken ...
Vt>or w at nu w eer, lu)or ik u zeggen.
HET IS WEERTON/.ENTWEHKEND!

ledereen heeft de beroemde TW-video al

gezien, zoniet, u zal zeker en \ ast nog de
kans krijgen.
U weet ook allen dat we oji een plezant
wijze o\'er ronzenl, in al zijn as|-)ecten,
nadenken. U weet ook dat u dit niet mag
missen. Sehrijfdus 10 tot 13 april alvast in
je agenda.
Hoge Rielen, here we eome!!

Kristol"

NieuwsFUfs

Er wordt te weinig Palm gedronken om het te laten renderen. Misschien moeten we er eens aan denken om over
te schakelen op Das. Denk je dat dit meer succes zal hebben? Kom het dan eens zeggen op een kern of
ledenraad.

Er zijn de laatste tijd veel melding van vandalisme aan tweewielers binnengekomen. Wat kunnen we hier tegen
doen, is natuurlijk de vraag. Eerst en vooral moet iedereen weten dat dat gebeurt en dan kan ook iedereen mee
een oogje in het zeil houden. Een andere Idee is nog een lamp te plaatsen die aanspringt bij beweging zodat er
wat meer licht is aan de deur.

Dus zie je iets, kom het ons dan zeggen, want jij kan wel eens het volgende slachtoffer zijn.

Er komt een dzjingeltje voor de laatste getapte. Dan moeten de tappers niet meer aan iedereen gaan zeggen dat
het de laatste is. De liefhebbers van dit sociale contact moeten de dzjingel niet gebruiken natuurlijk.

Beste Tappers,
Voor velen is het principe 'maar-twee-personen-achter-den-toog-graag-want-met-drie-vier-of-vijf-is-teveel' een
nog steeds onbestaand begrip. Om even duidelijk te stellen; Er mogen maximum twee mensen achter den toog
om te tappen. Mogen wij u (tappers) beleefd vragen u hieraan te houden.

De Ledenraad.
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Hip-ip-ip öe Sfrip-ip

Strip'Mania

Striivo-llclcn aller landen (die van Kampenlioiil zal al wel genoeg zijn), verenigt ii en zak af naar de
Tonzent stripbib! liet is de moeite waard en uw moeite zal beloond worden, want ook deze keer is er
weer heel wat nieuw stripxoer te \inden in onze bakken.

Jaja vrienden en vijanden van liet beeldverhaal, het kon weer niet op! Maar liefst 1.^ nieuwe strips werden
aangekocht:
'Cokes in voorraad" en 'De zonnetemner waarmee onze reeks Kuiljes eindelijk compleet is. Ook 'De
avonturen van I lertté" vervolledigen deze brok stripgesehiedenis.
'La Moiiehe' van l.evvis 'frondheim. wat letterlijk een dik stripboekje is over een vlieg die de/zijn
wereld ontdekt. In zwartwit, zonder woorden, puur. ..
Kiekeboe: 'l.aim zullen ze leven' van Mehro.

De nieuwe Cmust! .lavvel. I'ranquin is al lang dood en begraven, en bijna ook vergeten, maar zijn
geesteskind üuust l'later leeft verder.

'De torens van Schemenvoude': de drie eerste delen, door Hermann.

Theodoor Clcvsters: 'Rozendal' door frank Le Gall. Alweer een gecompleteerde reeks!
Kogaratsu: 'Onder het oou van de maan' door Miehtez en Bosse. Een serie over samoerai-krijgers die
je best in de juiste v olgorde leest.
Sigmund: 'Ze.sde sessie' door I'eter De Wit.

Inspecteur Canardo: 'liet nieisie dat droomde van de horizon' door Sokal. Een detective-strip waarin
P.I. van dienst een aleoholieke eend is en waarin alles altijd dramatisch fout gaat.

Deze keer gelezen in de stripbib: De torens v an schemerw oude:

Deel 1: Babette

Deel 2: Eloise van Grimbergen
Deel 3: Germain

De avonturen van Mergé
Sigmund. Ze.sde .sessie

DE TORENS \'.\N SCIIEMEIWOl'DE getekend en geschreven door Mermann.
De hele reeks is een heus riddeiepos dat ons de zoek- en zw erftoeht toont van I leer Aymar. Deze
is namelijk op zoek naar zijn voorouderlijk gebied Sehemerwoude waar de torens de schoonste en
de hoogste van de wereld zijn.
I lermann is een goede tekenaar (dat w isten we al van zijn vorige reeksen zoals Beniard Prinee en
Jeremiah) en ook hier weet hij een realistisch beeld te creëren van de middeleeuwen met fraaie
jachttaferelen en modderige dorpjes.
liet lijkt er echter wel op dat de zoektocht van Meer Avinar nog wat kan aanslepen, want na 3
delen is hij nog niets gev orderd in zijn queeste. Al heb je dan als lezer toch al 3 prachtige en
intrigerende verhalen gelezen en gezien.
Ook niet slecht om te vermelden is het feit dat Babette (het eerste deel) op de 54"° plaats prijkt in
de strip-top-100 van deze eeuw (!) van Zozolala (d.i. een 'strip-tijdschrift' dat tweemaandelijks en
gratis te verkrijgen is in de betere stripvvinkel).
Coneltisie: een reeks die zeker de moeite waard is en die nu met de heropleving van Jeanne

d'Are 'in' is.
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Hip-ip-ip öe Sfrip-ip

DK AVON'IT'REN \'AN llER(ilC door Stanislas. Bocqiiet cii I-'romciital.
Voor diegene die het nog niet wist: I lergé is (was) de tekenaar \an Kuilje. En deze strip is dan
ook niet minder dan zijn biografie in strip\orm. Dit is een zeer gedurfde opgave, omdat er al
zoveel gesehre\en en \erteld is o\er I lergé en het ge\aar om in herhaling te vallen dus zeer groot
is. De auteurs \an deze strip zijn er zeer goed in geslaagd dat ger aar te ontw ijken en in de zeer
herkenbare Kuiije-stijl sehetsen zij de soms turbulente levensloop \an I lergé.
Missehien wat jammer is dat je niet zo goed kunt \olgen als je nog niet zo \eel afweet over het
leven van Hergé. Dit omdat er dikwijls gebniik wordt gemaakt \an tijdsprongen waarin dan
plotseling nieuwe figuren optreden. Een goede remedie hiertegen is helemaal naar aehteren iti de
strip te bladeren. Want daar, op de \ier laatste pagina's staan in "t kort de belangrijkste personen
uit I lergé's leven beschreven.
Concinsie: Een interessante en geslaagde strip-biografie o\er één \ an de belangrijkste strip-anteurs

van de geschiedenis, maar ook niet meer dan dat.

SKïMl'ND zesde sessie, door Peter De Wit.

Sigmund \erschijnt dagelijks in de Volkskrant in Nederlatid en ik heb hem hier bij ons ook al in de
Morgen gesignaleerd. Peter De Wit kreeg in 1999 ook de stripsehapprijs voor zijn \olledig
oeuvre.

Nu is er dus deze verzameling \an korte grappen met in de hoofdrol psycholoog Sigmund. hoewel
ik ze nu niet zo grappig vind. Op de ongeveer zeventig bladzijden (op elke bladzijde staan
grappen) heb ik amper vijf keer gelachen. Ook de hoekige tekenstijl sprak me hoegenaamd niet
aan. Neen. geef mij dan maar een Dilbert of een Oarlield ofzo.
Conclusie: "Not my cup of tea'. maar missehien ligt dat wel aan mij. "Go. check it out' en geef mij

ongelijk, want ik snap niet waarom hij die prijs gekregen heeft. De waarheid mag
gezegd worden.

M  Dominik

P.S'^Dc stripbib IS ̂ eopepd op zaterdag van 2l..l0h tot 2.V()()h en op zondag van I7.00h tot I8.30h. Een
ip lénon kost 10 frank en je mag er maximum vijf meenemen per keer.

By the way (bij de weg):

Steven 3'an liigelgoni en Lara .Struelens

worden dringend verzocht hun reeds één

jaar uitgeleende strips terug te bezorgen
aan de strip-bib. De boete zal een leuk
nieuwjaarsgeschenkje zijn voor de strip-bib.

Bedankt!
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öen TOO& en Co

öe Tapkraan Spreekt

I jclste ïonzcntïapper,

met hel nieuw e jaar reeslelijk inge/et te hebben ben ik nu klaar om jullie bij te staan bij het
kiezen van een goed \'oomemen. De keuze is simpel, kies uit de drie voornemens minstens
één en ik zal je eeuwig dankbaar blijven.

Voornemen 1: Ik tap minstens één zondag in de maand.
Voornemen 2: Ik sorteer mijn lege lle.sjes altijd nauwkeurig in het leeggoedkot.
Voornemen 3: Ik geef Varen zonder iiroblemen een sigaret als hij er om \ raagt.

Bij deze laat ik u aan de moeilijke keuze en hoop ik u snel weer te zien (aehter de tap
natuurlijk).

Een dikke zoen \ an je kapoen.
Varen D.M. (Amor patitur moras!)

Tonzenftoneel part II

Augustus "99, spanning, ontroering, zenuwen, applaus, sueces en één vraag : En volgend
jaar ? Iets anders ?
Vandaag kunnen w e hierop antw i>ord ge\ en.
■la. w e gaan er mee door ! Er komt een nieuw e theaten oorstelling in Tonzent.
Een nieuwe x'oorstelling xraagt ook nieuwe aeteurs en aetriees (en we hebben er meer nodig
dan \ orig jaar).
Wil jij het eens proberen, kom dan naar de startsessie \ an T\'2 (Tonzenttoneel 2) op zaterdag
5 februari 2()()() om 14.00 stipt in Tonzent. Iedereen is \ an hai1e welkom en (goed om weten)
iedereen kiijgt dezelfde kansen. De aeteurs en aetriees \ an xorig jaar genieten dus geen
xooireoht.

Eén ding staat al \ ast, het zal zeker weer een plezierige w erktijd worden.
Wie gaat de uitdaging dit jaar aan ?
BE 'fHERE ! Zaterdag 5/02/2(»()0/14u()0(stipt)

Wie wil meespelen, maar er op 5/2 niet kan zijn geel\ best een seintje aan Peter Van Dessel.
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Tonzenfs Top 100 Aller Tijden

Top 100

lOO.Prince 1999 SO.Anouk Saoifioe
SS.BIondie Maria 49.The Beatles White my guitar gently weeps
SS.Biitney Speais Hit me 48.dEUS Liltle arithmetics

97.Nick Cave & The Bad Seeds The ship song 47.Semisonic Closing lime
96.2Pac California love 46.Zlta Swoon Maria

SS.James Brown 1 feel good 45.Faithless God is a DJ

94.SoiTiething Happens Parachute 44.Suede By the sea
93.IKeSTina Nutbush City Umits 43.The Ven/e Bitter sweet symphony
92.Radlohead High and dry 42 Bob Dylan Like a rolling stone
91 .Soundgarden Spoonman 4t.Cherncal Brothers Hey boy, hey girl
90.Prince Kiss 40.Hooverphonic Eden

89 Leny Kravilz Let love rule 39Queen Bohemian Rhapsody
SS.The Hxies Debaser 38.Daft Punk Around the world

87SairnPepa Push it 37.Mcloko Sing it back
86.Sepunura Roots, bloody rools 36.Puff Daddy ril be missing you
85.De Mens Lachen en mooi zijn 35. Da Boy Tommy Halloween

84.Bruce Cockburn If 1 had a rocketlauncher 34,Liquido Narcotic

83.Phats & Small Got lo turn around 33.EIvis Costello & The Atractlons 1 want you
82.üve Turnmyhead 32.Fatboy Slim Right here, right now
81 U2 Wilha without you 31.Radiohead Greep
80.Dex/s Mdnight Runners Come on Eileen 30.REM Losing my religion
79.Bodycount Bodycount 29.Bush Gycerine
78.Mlchael Jadcson Billy Jean 28.Prtnce Purple rain
77.David Bowie Let's dance 27.Robble Williams Angels
76.J. Travdla & 0. Newton-John You're the one that 1 want 26.Lauren Hill Everything Is everything
75.Th8 Tragically Hip Ahead by a century 26.John Hiatt Haveaiiltlefailhinme

74.REM Endofthewortd 24.The Cure Aforest

73.Sinead 0'Connor Troy 23.Peart Jam Alive

72.The Breeders Last sptash 22.Scoot Dropit
71.Counling Crows A long december 21.Live Ughtning crashes
70.Chemical Brolhers Leave home 20.Everythlng Bul The GrI Missing
69.Peter Projed Leave home IB.TheSniths There is a llght that never goes out
68.0a Rick Roll the drums 18MetalIlca Nothing else matters
67.0ffspring Sellesteem 17.Lloyd Cote & The Commotions Perfect skin
66.The Lemonheads If 1 coutd talk l'd teil you IB.TheSrrtths Bigmouth strikes again
SS.Guana apes Land of the boards f5.U2 The sweetest thing
64.Lamb Gorecki M.BuffatoTom Taillights fade
63.Sisters of Mercy Tempte of love 13.Meatloaf Paradise by the dashboardfight
62.0asis WondenMall t2U2 One

BI.Lenny Kravilz Always on the run 1 l.Nick Cave & The Bad Seeds Into my arms
SO.Fatboy Slim Rockafetler Skank lO.Korn Freak a leash

59.Massive Attack Unhnished sympathy 9.Madonna Like a prayer
SS.dEUS Roses S.Skunk Anansie Waak

57. Eternity 7.Ninrana SmeQs like teen spirit
56.TheSmiths What difference does it make 6.Guana Apes Openyoureyes
55.Live Selling the drama SSoulwax ToomanyDJ's
54.dEUS Hoteltounge 4 The Beatles F'aperbackiMitef
53.The Beatles 1 feef fine 3.PaulWeller You do something to me
52.Bnan Adams

SI.FailhNoMore

Summer of '69

Easy 2.Zita Swoon Mft»n]w4i)uuai>]y«r[4yn< DtSCO!

IFaithless Insomnia
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Heppi Beurteï

Verjaardagskalender

Februari Maart

3. Koen Tcappciiicrs

Ciiidy Godts
4. Nico Van Cracncnbrock

5. Karen Van Espen
6. Liesbcth Goossens

12. Kalden Geens

Slijn Goo\ aerts

16. Wilfried Goolaerts

18. Noéinie Ghijselings

19. Frank Vandenbussche

20. Elleen Van Pii\ \ elde

22. Ann Van

Ruben Vanhesle

25. Joost Bu\ s

26. Hans Croon

27. Olivier Rillaers

28. lan SoiifTriaii

5. Wederik De Meersman

Greel De Prins

6. Ste\en De Prins

Karen Hanssen

7. Varen De Meersman

Hans Keppens
8. Katleen Van den dries

9. Daniël De Prins

1 l.Kristof Van den Brande

Vanessa Verlindcn

12.Daniël Coosemans

Lie\ en Van Keer

14.Bob Winkelmans

15.Johan Rubbens

17.Emnianuel Herlcmont

18.Veresjka De Smedt
19.Jan Vandenbusselie

21.Silke Wouters

23.Eva Van de Putte

24.Johan Vanhulsl

25.Er\vin Herremans

27.Ste\en Van Loock

28.Karolien Hessels

29.Patriek Dekosler

Ben Vanderiet

Aan al deze mensen moet je de \ olgende twee maanden minstens drie kussen geven.
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Agenda

Agenda

Vrijdag 4 februari Zaterdag 4 maart

Scouts fuif Berg Scouts fuif Ned-okk.

Zaterdag 5 februari

Auditie toneel

Zondag 6 februari

Jurassic Sunday

Zaterdag 12 februari

Muurkiimmen

Ledenraad

Zondag 13 februari

Kus & Lek instuif

Vrijdag 18 februari

Jeugdhuizentocht

Zaterdag 19 februari

Hypnose

Vrijdag 25 februari

Rock Vonk

Zaterdag 26 februari

Salabal

Zondag 27 februari

Kern

Zondag 5 maart

Jurassic Sunday

Vrijdag 10 maart

öropping

Zaterdag 11 maart

Algemene Vergadering

Zaterdag 18 maart

Musea-uitstap

Zaterdag 25 maart

FHmmuziekinstuif

Kern

Zondag 26 maart

KiFiKa: Muian

Fiim

Vrijdag 31 maart

VisFuif

Zaterdag 1 april

bag & nacht van de jeugdhuizen

TonzentZijde 20




