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Dit is het gratis en tweemaandelijks
ledenblad van

Jeugdhuis TonzenT vzw
Hutstraat 22

1910 Kampenhout
016 / 65 04 61

Dit tijdschrift werd uitgebracht op 31 juii
2001, met een oplage van 450.

Klachten, opmerkingen, tips,
vragen,...

over deze Tonzentkrant kan u

steeds kwijt via
krant@tonzent.be

Tonzent Minimum Geopend:

Woensdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

19u00 - 23u00

19u00 - OluOO

19u00 - OluOO

17u00 - 23u00

StripBib Geopend:

Zondag 17u00 - 20u00

Informatie omtrend het jeugdhuis

Tonzent vzw en de meest up-to-date
activiteitenkalender vindt u tevens

op het internet:

http: / / www.tonzent.be

nieuwe

Augustus 2

VOORWOORD 3

ACTIVITEITEN 314D 5

AGENDA 24

Eindredactie:Kwinten Verspeurt
Redactie: Kristof Mettepenningen, Peter
Daems, Kwinten Verspeurt, Hans Janssens, Kim
Struelens, Anneke Janssen, Hans Janssens,
Kristof Bonnaerens, Boris Michiels, Wietse
Verhaeghen, Nico Vancraenenbroeck.

Lay-out: Kwinten Verspeurt
ART-work: Dieter Vanhoof
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Bank & Verzekering

We hebben het voor u



OFHCIELE OPENING
Vrijdag 3 augustu s

deuren: 19u00

start: 21u30

inkom: gratis

Eerst was er water,
later land,

nog later planten,

en dan werd er leven in de brouwerij geblazen!

Dit was het begin van alles en vandaag
gaan we verder.
We beginnen aan de jeugdveertiendaagse
en zoals de voorbije twee jaren zullen de
activiteiten op een verrassende manier
worden voorgesteld.
Ook de nieuwe Tonzentkledij en -lid-
kaarten worden aan uw oog blootgesteld.
Kom en geniet is dus de boodschap!



ONTHAALDAG EN FUIF
Zaterdag 4 augustus

Onthaaldag

FUIF

Om 14 uur worden de 15 en 16-jarigen
verwelkomd.

Zij krijgen tijdens deze namiddag
onderandere een tap- en DJ-cursus...
Eten en drank, en nog veel meer...
Als je 15 of 16 jaar bent is vandaag de
ideale dag om met Tonzent kennis te
maken! Ookal ben je in Tonzent al enkele
malen binnengestapt

deuren: 14u00

start: 14ul5

inkom: gratis

deuren: 21u00

start: 21u00

inkom: leden gratis
niet leden 100,-

Maar ook de fuif van die avond gaat niet aan hen,
maar ook niet aan u voorbij. Vanaf 21 uur bent
u allen van harte welkom op deze Ie fuif van de
J14DIII



VOETBALTOURNOOl &
JURASSIC SUPER SUNDAY

Zondag 5 augustuji
Voetbal

Jrassic SUPERsunday

deuren: 10u30

start: IluOO

inkom: op't veld

deuren: 17u00

start: 18u00

inkom: zie valven

Het zal er stevig aan toe
gaan... We maken ons
immers op om nog eens een
waardig voetbaltoernooi te
organiseren. Om IluOO
geven we de aftrap...
Alle ploegen moeten aan
wezig zijn om lOuSOi..

Al dat sjottersgeweld zal op de juiste tonen van muziek, drank
en supportersgetier gedragen worden naar een hoger niveau...
Ja, den Anderiecht heeft sjans dat ze andere verpiichtingen
hebben...

Hoofddoei biijft natuuriijk de Tonzent-eer hoog e houden. Ais je
daar aan wii meehelpen vraag ik je op mijn blote knietjes om
je aan de J-14-D vaiven in te schrijven!! Wie de tegenstanders
worden is vooriopig nog een geheim maar reeds een zestal
ploegen waren zeer geïnteresseerd om deel te nemen...
Dus met z'n allen naar de voetbalvelden van de Nutte en begin
alvast te stretchen... Het zal nodig zijn!!!!

Na al het sporten is het tijd om terug wat energie opdoen,
dus: Het gepensioneerde clubje van Tonzent zal iedereen
die wil tegen een schappelijke prijs voorzien van een heer
lijke maaltijd op JURASSIC SUPER SUNDAY!
Dit maal nog gezelliger, nog lekkerder, ...
Het voedsel zal deze keer in verschillende keren worden
opgedient. M.a.w. het is een meergangen menu!
Wie weet kan je tijdens het dineren nog genieten van een
life performance van ...



KUISINSTUIF

Maandag 6 augustus
deuren: 14u00

start: 14u00

inkom: gratis!

BENODIGDHEDEN VOOR 4 PERSONEN:
• 2 plumeaus
• 4 emmers

■ 1 luchtverfrisser

■ 4 dweilen

■ 4 aftrekkers

• 4 stofvodden

■ 1 bus Mr Propper
• 4 stofmaskers

■ 4 borstels

■ 4 personen met of zonder kuistalent

GEBRUIKSAANWIJZING:

U neemt een borstel en keert het stulpje uit. Ook het
stof wordt opgewaaid en dwarrelt ergens anders weer
neer. (gebruik dus een swiffer!)
Daarna vult u een emmertje met WARM water en doet
daar een beetje MR Propper bij. U drenkelt het dweiltje
in het sopje en u laat de vloer hier blinken (m.b.v een
aftrekker wel te verstaan)
De kuisers worden beloond en verwend.

Veel kuisplezier.

Bij de weg: met velen is dit echt altijd wel leuk!



LADY'S NIGHT

Dinsdag 7 augustus
deuren: 19u00

start: 19u00

inkom: gratis

Ladies-surprise-night was misschien een betere benaming.

Een select groepje lieftallige godinnen, heeft het
heft in handen genomen om van deze avond een
SUPER Ladies-night van te maken.
Mannen geen nood, we mogen nog binnen maar
alleen zal het de vrouw zijn die in de schijnwerp
er staat!

Dames, ga naar die kapper, doe die meest sen
suele jurk aan en laat je niet kennen...
Niets aan trekken van de mannen vanavond...

Tonight is your night.... Ladies-night in Tonzent...

Wat er allemaal t gebeuren staat... Ik heb geen
flauw idee, maar dat het zal bruisen, daar twijfel
ik niet aan....

Wanneer komt er een Mens-night???



DROPPING
Woensdag 8 augustu s

deuren: 19u00

start: 21u30

inkom: gratis

BROOOOOOOOEEEEEEEUM.... IIIIIIIIIEEEP!

UITSTAPPEN!!!... PATINOGE PATINOGE...

Wow pé, waar zitten wij hier?!

Haal uw combats maar vanonder het stof, koopt
u een krat 'RED BULL'. Brandt u een kaarske bij
Sint Christoffel.

Inderdaad, DROPPING, dat Is waaraan u moest
denken bij het lezen van voorafgaande tekst.
Meer info aan de valven...

ps: st Christoffel = patroonheilige van de reizende ...

ïö



SPRINGKASTELENDAG

Donderdag 9 augustus
deuren: 13u30

start: 14u00

inkom: gratis

Nog nooit een kasteel langs de binnen
zijde kunnen bestuderen?
Minder geluk gehad bij de
vakantievriend(inne)tjes? Maar toch
eens stevig van grond willen gaan...?
Gewoon zin om de agressie uit het lijf te
zwieren?

Dan is dit JOUW dag en wordt het tijd
datje de schoenen en kousen uitsmijt en
terug in de kinderhuid kruipt.
Om te hoppen en te springen, te shaken
en te swingen, op TonzenT's, met
springkastelen versierde parking.
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BEURS-DRANK-SPEL

Vrijdag 10 augustus
deuren: 19u00

start: 19u00

inkom: gratis

Wat gebeurt er als je economie en drank combineert?
Iedereen zat? Misschien ...

Ai uw geid op? Waarschijnlijk ...
Maar niet ais je het slim speelt!
Want, hoe gaat zo'n beurs-drank-spei in zijn werking?
Awei, 't is nie moeilijk!
Deze avond is de prijs van alle dranken variabel. Elke drank
start op zijn normale prijs, maar: de drank die veel
gedronken wordt, daar zal de prijs van stijgen. En natuurlijk,
de drank die weinig gedronken wordt, daarvan zakt de prijs.
Een voorbeeld: Als er een tijd lang veel Palm wordt
gedronken, dan kan dit biertje wel eens In prijs stijgen tot bv
50 bef. Maar ne slimmerik heeft op dat moment gezien dat
den Duvel gezakt is tot 20 bef, en die vliegt in de Duvel natu
urlijk!
Een beetje zoals met aandelen: hoe groter de vraag hoe
"goter" de prijs van dat aandeel. Hoe kleiner de vraag, des te
minder je voor dat aandeel gaat betalen.
Om het hele gebeuren practisch te kunnen volgen zullen
deze prijzen te zien zijn op een gigantisch scherm.
Rest mij alleen nog te zeggen: Think fast & laat u is goe
gaan.
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KARAOKE

Zaterdag 11 augustus
deuren: 19u00

start: 21u30

inkom: gratis

U hebt er heel uw leven van gedroomd Michael
Jackson, Bon Jovi, Madonna, Clouseau, .... te zijn?

Wel, vanavond kan het allemaal!
Inderdaad, vanavond sound-
mixshow in Jeugdhuis Tonzent,
oftewel Karaoke.

Gooi uzelf op het podium, en
schreeuw uw longen uit uw lijf op
de tonen van uw meest geliefde
songs.

13



COMEDY-FILM-NIGHT

Zondag 12 augustu s
,, deuren; 13u30

Lachen is gezond! start: i4uoo
Onder dit motto zullen we deze zondag inkom: loo/dag
vullen. Zes keigoeie films die op
ieders lachspiertjes zullen werken.
Dit alles aangevuld met een aantal smakelijke ver
snaperingen voor tijdens de
film én iets hartigers om de avond in te stappen en
je hebt zeker geen excuus meer om je die dag niet
in tonzent door te brengen.
Zodus noteer 12 augustus alvast in je agenda en
begin je buikspieren al maar te trainen.

Programma: I ®Bb„«nrkm!iiSi
14u: Ace Ventura (Pet detective)

16u30: Search for the Holy Grail
(Monty Pyton)

19u: American Pie

21u30: Fear and Loathing in Las
Vegas

24u: Tarzoon (Shame of the jungle)

02u: Surprise (tip: iet Belgisch)

- -i
Tbere's

fêii/yépL(iAr06'
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KUISINSTUIF

Maandag 13 augustus
deuren: 14u00

start: 14ul5

inkom: gratis

BENODIGDHEDEN VOOR 4 PERSONEN:
• 2 plumeaus
• 4 emmers

• 1 luchtverfrisser

• 4 dweilen

• 4 aftrekkers

■ 4 stofvodden

■ 1 bus Mr Propper
■ 4 stofmaskers

■ 4 borstels

• 4 personen met of zonder kuistalent

GEBRUIKSAANWIJZING:

U neemt een borstel en keert het stulpje uit. Ook het stof
wordt opgewaaid en dwarrelt ergens anders weer neer.
(gebruik dus een swiffer!)
Daarna vuit u een emmertje met WARM water en doet daar
een beetje MR Propper bij. U drenkelt het dweiitje in het
sopje en u laat de vloer hier blinken (m.b.v een aftrekker
wel te verstaan)
De kuisers worden beloond en verwend.
Bij de weg met veien is dit echt altijd wel leuk!
Veel kuisplezier...
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VDAB INTERIM

De <lag i dat uw
secretafóse Hlss

België wordt,

bent II blij.
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Van Ingelgom-Bautmons
Vefkoop & herstelling land-, tuln-& bosmachines

Bolkenstraat 16 Tel,/Fax : 016/66 69 86

1910 Kampenhout G.S.M. : 076/40 42 92

B.IW, ; BE732.042.469

Blateluotiifuif
Jh, Tunwmit

tiamsjentiaui

1

■CBC

77Ï
Htnu'tttis fin.-

17

^5 augustus
r  wx }({)(>«»



RUSTDAG

Dinsdag 14 augustus
deuren: 19u00

start: 19u00

inkom: gratis

Gat in de zetel, benen omhoog,
genieten van rustige muziek, een
gezellige babbel, en voor de rest ...
niks, niks, niks, niks!

Niks doen en wie weet valt er wel een

verassing uit de lucht.
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MARKTROCK

Woensdag 15 augustus

Zoals de traditie dit vereist gaan we ook dit
jaar weer met z'n allen nar Marktrock.
We doen dit op woensdag 15 augustus.
Vertrekuur en hoe we naar Leuven gaan zal
af te lezen zijn op de J14D-valven.
Hierbij krijg je alvast het programma van die
dag: Oude Markt

13:30

deuren: 13u00

start: ...

inkom: gratis

-14:05

14:30-15:15

15:40 -16:30

17:00 -18:00
18:30 - 19:30

20:00 - 21:00

21:30 - 22:30

23:00 - 00:30

Vismarkt

14:20 - 15:00

15:30 - 16:25

16:50 - 17:50

18:15 - 19:10

19:40 - 20:40

21:10 - 22:10

22:35 - 23:45

M. De Lavensplein

14:30 - 15:20 Stache (B)
15:40 - 16:30
16:50 - 17:50
18:15 - 19:10
19:35 - 20:30
20:55 - 21:55
22:30 - 23:45

Emmi (NL)
Mauro (B)
Das Pop (B

Lunascape

)
Wheatus (USA)
Finiey Quaye (UK)
Frank Biack and the Cathollcs (USA)
Fun Lovin' Criminals (USA)
James Brown (USA)

Strangle the Parrot (B)
Sharko (B)
Vive la Fête (B)
ABN (NL)
The Sheiia Divine (USA)
DAAU (B)
Monza (B)

 (B)
Blues Lee (B)
Danaë (B)
16 Down (NL)
De Kast (NL)
Ben Crabbé and the Voung Presleas (B)

HooeschoolDlein

14:30 -15:20 Spencer the Rover (B)
15:50 - 16:40 Jonesy (B)
17:10-18:10 Mika (B)
18:40 - 19:55 Seven Eleven (NL)
20:30 - 21:40 Clave del Son (Cuba)
22:15 - 23:50 The Travelling Woodstock Show (B)
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BLOEMSCHIKKEN

Donderdag 16 augustus
deuren: 19u00

start: 20u30

inkom: gratis

Bloemetjes in huis fleuren het toch altijd helemaal op.

En aangezien er buiten muurbloempjes niet
veel bloemen in tonzent komen, vonden we
het wel eens leuk om het hier op te frissen.
Onze kunstwerken worden op de ouder
avond tentoongesteld. Ze komen nl. op de
tafels te staan!

Wie weet word je kunstwerk wel gekocht en
sla je er nog geld uit!

Dit wordt echt leuk en ook wel lachwekkend

denk ik, hoop ik!!!
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GROOT OPTREDEN

Vrijdag 17 augustu
deuren: 20u00

start: 21u30

inkom: zie valven

BIG SURPRISE

Enkele dingen zullen we al verklappen:
't is een belgische groep MET smaak.
Ze zijn ni echt SUPER bekend, maar de
muziek is fantastisch!

De toegangsprijs zal tussen de 100,-
en 350," liggen...
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KAAS & WUN OUDERAVOND

Zaterdag 18 augustus
deuren: 20u00

start: 21u00

Naar aloude traditie zet Tonzent zijn inkom: 200,-
deur en poort weer eens open voor al
dat ouder-geweld...

We wille immers je ouders de kans geven om ook
eens een avondje door te brengen in dat stulpje
waar jullie steeds zitten!
Wij gaan dit jaar een heerlijke Kaas- en wijnavond
serveren. Wijn van alle soorten, smaken en jaren
en voor de kaas hetzelfde.

Alsof ouders hier nog niet genoeg mee hebben
laten wij hun ook genieten van de wondere talen
ten van Frederik Martens... Een supetalent, en dat
zonder overdrijven, onder de vlaamse pianisten.
Hij speelt licht verteerbare muziek die je samen
met dat glaasje wijn doen wegdromen naar je
meest tedere gedachten!
Hij is zelfs bereid om jullie verzoeknummers ten
berde te brengen...

Kom dat zien en proeven zou ik zo zeggen!
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DINNER BY GLOWIN' LIGHT
Zondag 19 augustu"]8

Traditie met grote T.
Elke J14D wordt afgesloten met een
gezellig samenzijn en een hapje.

Onze keuken prinsen en prinsesjes zorgen
dit jaar voor een heerlijk diner met alles
erop en eraan en dat voor de democratis
che prijs van 300 BEF.
Het enige dat wel gevraagd wordt, is dat
je lid bent EN dat je aangepaste kledij
voorziet

Wat je hierbij moet voorstellen zal je ten
gepaste tijden wel vernemen.
Hoogachtend,

Piet Span

deuren: 19u00

start: 21u30

eten: 300,-
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AGENDA

AUGUSTUS
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