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Wees Voor&ezeten

VoorWoord

Ook al last van het weer ?

Ze stapte uit de auto, haar lange haren nonchalant door de wind bewogen en
haar sexy kontje in strakkejeans gehuld, zo kwam ze galant heupwiegend op

me af...
Kgrghrg, euuuh, slik,...,m'n knieën beginnen te knikken, probeer nog iets

zinnigs te zeggen maar de hersentjes willen niet meer meewerken en daardoor
stotter ik iets als: Oh bebeBaby!
Wat ziet ze er adembenemend uit!

Ze kijkt me aan met haar glinsterende oogjes, geeft me een zacht zoentje op
m'n wang enJIuisterd iets in m'n oor...
En toen werd ik wakker verdomme!!!!!

Yep 't is weerzover: SPRING TIME!!!!!
'I Zonneke begint te schijnen, 't kwik stijgt gestaag,de dagen worden een

heel stuk langer, de kleding een heel stuk korter en
de hormonen vieren weer hoogtij!!!
Hebben Jullie er ook al last van?

Als ge niet weet wat doen en ge weet genen blijfmet /nv overdosis testosteron
ofoestrogeen, kom dan naar Tonzent!

We helpen u er graag van afdoor nen berg supemeige activiteiten en als da
nog nie genoeg is moogde nog altijd ne poot mee komen toesteken in den hof

>)

Amusez-vous!!!!!!!

Uw door lentekriebels geteisterde voorzitter.
Pater Daems
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TeRugBUk

TeRugBUk

Vrijdag 18 januari

Kjl<l<ertornooi

Zondag 10 februari

Kifika

20 II. Begin. Paniek, paniek, nog totaal
niemand komen opdagen, zenuwen, de
dikke ader op mijn voorhoofd begon op te
zwellen en te bonken. Dan toch, om 21 u

een paar groepen gekotnen...22 u 30, nog
niet alle groepen waren er, maar toch
begonnen. De Jinale wa.s eigenlijk al lang
beslist zetme: Borto en Sven tegen Stijn
en Fozzie. Na een zenuwslopende avond
dan toch tot een eind gekomen rond 24
II... Borto en Sven zijn als winnaars uit
de bus gekomen, en ze hebben het
verdiend! Hopelijk volgende keer op tijd
:-) ?! Het was achteraf bekeken toch een
geslaagde avond.
Uw sportmonitor.
Rob

Vrijdag 1 februari

Scoutsfuif

We hebben hen in de vorige krant
uitgedaagd en het is hen dan natiiuuurlijk
weer gelukt. Het it «.v nl. weer een
knalfuif. Er zijn mensen die geen seconde
hebben stil gestaan, dus dat wil zeggen
dat het de moeite was hè!

Vee! gedronken, maar niet te zat
(hoewel?), veel gelachen en veel gedanst.
Meer moet ge niet hebben in hel leven,
hè! Tja, de liefde, maar dat is iets voor
met Valentijn...

't Is groen en 't zat in Tonzent, wat is

het? Neen, geen kikker. Het was gewoon
Shrek. Dat lieverdje is onze Kifika
eventjes komen opvrolijken. En zovelen
onderjullie hebben dat gemist. Wel,
jullie moesten jullie allemaal schamen,
zo 'n geweldig jihnke mi.t.sen. Maar goed,
vergevingsgezind als we zijn, zien vi'e het
door de vingers. Want 's avonds zat
iedereen op het puntje van z 'n stoel (zetel
in dit geval) Waarschijnlijk waren er
veel van hen die daar zaten omdat ze

Angelina Jolie dan van NOG dichterbij
konden aanstaren en begapen. Want
'The Bone Collector' had het allemaal:

een schoon mei.ske, afen toe een

moordje, een spatje bloed hier en daar
tnaar bovenal een zalig verhaal en een
sitperslimme held, die uiteraard de
stouterik net op tijd wist uit te schakelen.
Hoe origineel zalje zeggen: awel ja, 'l
was best wel een spannend verhaaltje
hoor. .Ie moest tnaar afgekomen zijn,
maar geen paniek: er komen nog Kijika 's
genoeg. Dus be there!

Helena
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TeRugBHk

Woensdag 13 februari

Speelgoedinstuif

Ja. da! was me nog eens een instuif, het
kind in elk van ons kwam naar boven.

Met de blokken, de retizejenga, domino,
... Iedereen heefl zich goed
beziggehouden!
Vooral de spelletjes tot 5 jaar deden het
wel, hier in Tonzent. (Je moet niet vragen

waar het niveau hier ligt! Mmm...) De
inkleding was er ook naar, overal
knuffelbeertjes en speeltjes. Het uw een
gezellige speelse avond...

Donderdag 14 februari

Valentijnsinstuif

Valentijn, zo 'n mooie dag voor verliefde
koppeltjes. Maar wat dan met al die
eenzame mensen? Tonzent heeft altijd de
geslaagde oplossing. Een me.ssage-wall,
waar je alles wat je al altijd eens tegen
iemand wou zeggen ook eens echt kon
zeggen, 't is te zeggen, schrijven. Alje
opgehoopte passie, vurigste verlangens
of diepste gevoelens kon je erin kwijt.
Moest je dan een liefopgescharreld
hebben kon je al meteen lekker
romantisch naar een filmpje gaan kijken.
Of als het je niet lukte om iemand aan de
haak te slaan, bestelde je je gewoon rot
aan cola 's om al die snoepjes te krijgen
en je uit miserie vol te stoppen. Wat me
ook is opgevallen, is dat er een nieuwe
trend gelanceerd werd die avond. Het
spelletje 'zet-je-in-de-kauwgum-en-kleef
je-broek-vast' lijkt enorm aan te slaan.
(Wees niet bang, ik noem geen namen
hoor. Ellen)

Heicna

Vrijdag 15 februari

Jeugdhuizentociit

Met een bus vol enthou.siaste

Tonzenfgangers vertrokken we
vrijdagavond 15 februari op JH-tocht.
De jeugdhuizen die op het programma
stonden wist Kwinten geheim te houden
tot we vertrokken waren.. Het eerste op
onze weg was 'den Impuls' in Wijgmaal
waar net de Top 100-fuif begon. Best
gezellig maar wel vrij klein en een beetje
duurder als in 't Tonzent. Dapper begon
ons Anneke dan al met haar zoektocht

naargehandtekende barkrukken. "Wij
hebben er te weinig", dacht ze bij
zichzelf, "waarom in elk jeugdhuis niet
ééntje meenemen!" Met haar charmes
verliep het 5 keer zonder problemen. Na
een half uurtje reden we met z 'n allen
naar onze naamgenoot in Sterrebeek. Dit
leek ietsje meer op een voetbalkantine; de
jongens testten er dan ook uitgebreid de
sjotterkes! The New Blizzard in
Meisbroek was het derde jeugdhuis op
onze route. Daar was het nog volop
Valentijn. Genoten van de snoepjes, de
mooie 19-jarige-jongens (hé, An),... en
sommigen hadden al iets te veel alcohol
in hun lijf. Zo vertrokken we ook daar na
een half uurtje richting Steenokkerzeel -
> den Echo. Het zat er, met ons bij,
bomvol! Dus kan je je al inbeelden hoe
groot het er was? Die mensen hadden
zelfamper een kruk om op te zitten, maar
toch kregen we er één mee. Den Aap in
Meerbeek was het 5"^' en meteen het
laatste jeugdhuis voor die avond. Daar
zou normaal een party aan de gang
geweest zijn maar we hebben er niet
zoveel van gemerkt. Tegen één uur
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TeRugBUk

keerden u'e allemaal terug naar onze
vertrouwde plekjes in ons eigen Tonzent.
Ik denk dat iedereen het er mee eens uw.?

dat we het niet zo slecht hebben in onze

kapel! Wij zijn niet alleen vrijdagavond
open. we mogen juifkes geven, hebben
geen last van burengezaag
't Was eens anders dan de andere

gewone Tonzentavonden! Tonzent is nu 5
barkrukken rijker! Mercikes, Anneke en
thanks. Kwinten om deze hele avond in

elkaar te knutstelen. Greet.

Zaterdag 23 februari

Cocktailavond

Schitterend, subliem gewoon! Wat een
fantastische avond: zalige s/'eer, heerlijke
cocktails en een-om-over-te-dromen-

goede band! 7 Was echt magnifiek! De
muzikanten brachten ons echt naar het

Zuiden, enfin, dat deed zowat alles die

avond. Ze hebben ook een polkanummer
gebracht: dat was ook heel knap! En
lepels, dat die mannen daaaar geluid uit
konden krijgen, dat snappen we nog niet,
hè Rob. Ja, Rob heeft er namelijk heel
hard op geoefend, maar oefening baart
kunst hè!
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TeRugBUk

Vrijdag 1 maart

70-80-90 fuif

Weer een geslaagde Tonzentfuif. Heel
veel volk kwam er niet opdagen, maar die
er waren hebben zich dan ook dubbel en

dik geamuseerd. En dal ze gelijk hebben,
zou ik zo zeggen! Gedanst is er zeker wel.
Zo blijkt, dat onze Tonzentleden op alle
muziek kunnen dansen. En dat verdient

een beloning: jullie mogen allemaal
komen naar de leg-eens-een-ei fuif! (hihi)
Toch vriendelijk, hè...

Zondag 3 maart

Ijsschaatsen

Gegleden, gevallen, gelachen en ook wat
geschaatst natuurlijk! Achteraf een goe
warm drankske of een goei pint en terug
naar huis! Leuke en sportieve activiteit,
enkel spijtig dat Tonzent niet zoveel
avontuurlijke leden telt...

Vrijdag 8 maart

Anti-tabakavond

Bij velen zal deze avond nog even in het
achterhoofd blijven hangen als een
pijnlijke maar longverfrissende ervaring.
HOLE HOLA HIP HOI! Het is gelukt.
Soms wel met veel gezeur en geklaag
maar iedereen heeft volgehouden!!
ZELFS NA 24.00 uur!! Uw longen en ik
danken uU 'k Geef toe dat er soms meer
volk buiten een sigaret stond te roken dan
dat er niet rokende mensen binnen zaten

(maar dat had ook zijn charmes)!! Vele
mensen hebben me vervloekt en enkelen

van hen zijn zelj's van plan om een NO

GREET -> MORE FUN-A VOND te

organiseren!! Maar... no panic - 't was
toch maar ene keer dit jaar dat je
eventjes op je tanden moest bijten. Wees
blij, in sommigejeugdhuizen is het
eenmaal per maand rookvrije avond! Dit
zal ik best niet voorstellen, want dan

word ik waarschijnlijk verbannen uit het
Tonzent en dat heb ik er nu ook weer niet

voor over.

Greet

Zaterdag 9 maart

IVIuurklimmen en speleobox

Het woordje 'muurklimmen' kunnen we
laten vallen, want hiervoor waren deze

keer geen kandidaten... De speleobox
daarentegen trok, jawel, maar liefst 4
Tonzentleden naar Leuven. In het begin
leek het onmogelijk, maar eens we erin
zaten verliep het wel 'vlot'.
Veel stoten, bulten, gefoefel, getrek en
geduw heeft ons toch door het oog van de
naald geholpen.
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TeRugBh'k

Zondag 10 maart

Kuisinstuif

Het was me noga! eens een kuisinstuif
deze keer! Allereerst bedankt aan de

Tonzentleden die zijn komen helpen om
deze zware, zeg maar, ondraaglijke klus.
Ie komen klaren, want bet was wel een

ietsie pietsie nodig! Amaai. de details
gaan we juHie hesparen... Maar in ieder
geval behhen we ons dan ook weer eens
scbitterend geamuseerd. Zo zieJe maar
drinken, fuiven ofkui.ten. bet maakt ons
niet uit. want lachen doen u e toch!

TonzentZiJde 8



VoorUitBHk

VoorUifBUk

Maandag 1 april

Kuisinstuif

Vrijdag 12 april

Beatlesinstuif

Hey hey hey, hee ft iemand zin om eens de
andere kant te zien van Tonzent??? In de

plaats van hier altijd te zitten nietsnutten,
eens goed werken??? Kan echt leuk zijn,
in groep is alles plezant. De keuken zou
eens mogen gekuist worden en den hof
moet in orde tegen de zomer, dan kunnen
we allemaal luilakken in de zon.':-)

Zaterdag 6 april

Miik - instuif

Vandaag geven we Jullie allen de kans
om eens te proeven van alle denkbare
producten waar melk in verwerkt is. Vers
van de koe, cominhg straight to you in
Tonzent: ice cream, milkshakes en oma 's

melk met honing.
Lekker gezondI

Nico brengt de oude legendes en meesters
weer tot leven op deze Beatles instuif.
Ben je een liefhebber van oudere maar
goede muziek, dan is dit hel moment om
je hartje eens op te halen.
So be there and enjoy!

Zaterdag 13 april

Blind Mate

Goed, je bent eenzaam en alleen,
iedereen rondom jou lijkt een vriendje o f
vriendinnetje (ofallebei) te hebben. Wat
doe je dan? Je pakt een papiereke van de
stapel, je vult dat in, je stopt het in de
doos en zorgt dat je op 13 april in
Tonzent bent. Want dan zullen Mieke en

ik (Helena) daar Blind Mate presenteren.
Op die manier proberen wij jullie aan
een echte date te helpen. Wie weet wie je
daar plots ter uwe beschikking krijgt?
Moest je nu een vriend of vriendin
hebben die je dringend eens van straat
wil zien geraken, aarzel dan niet om hem
of haar .stiekem in te schrijven. Maar
vergeet hen dan niet naar Tonzent te
lokken. Ook als je wel al een liefje hebt
kom dan gerust eens kijken hoe de
anderen het ervan afbrengen. Moedig
iedereen aan om met je mee te komen en
schrijf je in. Het is niet voor mij.. het is
voor jullie eenzaamheid. Helena

TonzentZijde 9



VoorUitBUk

Vrijdag 19 april

Aspifuif

Chiro Kampenhout doet het weer. Ma
een meer dan geslaagde Chiro-fiiif is het
nu de heurt aan de Aspiranten om hun
ding te doen. Wat omvat hun ding? Wel.
het is heel simpel: het wordt een heuse
Aspi-fuif. Wij, de aspiranten, zullen
ervoor zorgen dat Tonzent weer eens the
place to he (en to stay) wordt. De Chiro
heeft natuurlijk veel geluk dat het
be.schikt over enkele ongelofelijk goeie
DJ 's en daar zal iedereen ten volle van

kunnen genieten. En nu ik het dan toch
over genieten heb: een Aspi-fuif zou niet
geslaagd zijn zonder een specialleke van
onze kant. We gaan jullie niet alleen het
gebruikelijke bier laten verbruiken maai
er zal zelfs jenever zijn. Als jullie nu niet
overtuigd zijn om af te komen zal ik mijn
nood-overtuigingsplan moeten
inschakelen: als jullie komen zorg ik voor
blote meisjes en blote jongens... Oké,
neen sorn', dat kan ik niet beloven maar

breng er gerust mee als dat jullie
gelukkig maakt. Ons zal het in elk geval
veel plezier doen, want wij staan daar te
zwoegen om jullie een supergoed fuifke te
presenteren. Be there or be nowhere!

Helena

Zaterdag 20 april

Camden

Een groot optreden van het nieuwe
project van A.xl Peleman (Ashbury Faith).
Regelmatige Studio Bru.ssel luisteraars
zullen hun twee singles al zeker en vast
meerdere male gehoord hebben.
Axl Peleman is ook een vast panellid van
French Quiz op stu-bru.
Een MUST voor alle muziek-

liejhebbersH!
Kom en beleef een OORGASME!

TonzentZijde 10



VoorUitBUk

Zondag 21 april

Kern & ledenraad

En nog maar eens geven wejullie de
kans. Jullie hartjes op te luchten. Leuke
voorstellen zijn altijd welkoml Vergeet
dal niet. Je mag altijd iets organiseren,
maar Je moet het komen voorstellen op de
ledenraad... Tot dan?

Zaterdag 27 april

Modeshow &

Opbodavond

Vandaag worden alle overgebleven pulls
van door deJaren heen, verkocht tegen
spotprijzen. T-shirts, pulls, bloesjes van
dit Jaar en een Jaar of4 geleden. Je zal ze
eerst allemaal te zien krijgen en dit
dankzij onze 4 knappe mannequins die
voor Jullie een modeshow gaan
presenteren. Zéér aantrekkelijk om
naartoe te komen dus... Maar niet alleen

de kleren worden verkocht, er is ook een

opbod-avond; dit wil zeggen dat spullen
van Tonzent (die niet meer gebruikt
worden maar wel nog in goede staat zijn)
eerlijk worden verkocht aan diegene die
het meeste biedt. (Anders wordt er toch
maar ruzie overgemaakt) Bij deze
spullen vind Je onder andere; 2 cd-
spelers, 2 mengpanelen en een versterker.
Dus ik zou zeggen, zeker eens
langskomen deze avond. Het hele
spektakel zal om 22 uur beginnen.

Vrildag 3 mei

Fuif

Voor velen nog de (voorjlaatste keer dat
ze kunnen gaanfuiven door die
*** examens... Maar we gaan er ons nog
eens goed tegenaan smijten en uitleven.
Het zal een gewone Tonzentfuifzijn,
maar wij weten dan dat er veel gedanst
en gelachen wordt, is het niet?

Zaterdag 4 mei

Kern & ledenraad

Vandaag gaan we nog eens lekker
vergaderen om te zien wat we allemaal
kunnen laten gebeuren in Tonzent. Je
weet, voor elk wat wilsll! Maar we

moeten er wel moeite voor doen, dus als

iemand een ideetje zou hebben... Zoals
altijd om 19.30 boven. Seeyou!

Zaterdag 4 mei

Voetbal tg Tremelo

Wat dachten Jullie ervan om eens te
voetballen tegen een anderJeugdhuis?
Lekker spannend, toch... We gaan
namelijk onze voetbaltechnieken eens
gebruiken tegen Jeugdhuis 'Den
Borduur' uit Tremelo! De match zal

doorgaan op het veld voor Tonzent. Ik
zou zeggen: ons best doen en zien dat we
niet in de grond moeten zakken van
schaamte!;-)
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VoorUitBUk

Zaterdag 11 mei

Cyber - instuif

Zoals reeds in één van de vorige
Tonzenikranlen al werd gezegd...
er is een nieuwe TonzeniSite. 't Is te

zeggen, er wordt aan gewerkt...
Gerd Vanhoof en ikzelf hebben de laatste
3 maanden (soms letterlijk) dag en nacht
onze vingertoppen, ogen, bureaustoel,
achterwerk, en vooral hersenen versleten

geweest om Jullie een nieuwe
bezigheidstherapie te bezorgen.
De Nieuwe TonzentSite is vooral een

ledensite. met onder andere de bedoeling
om de communicatie tu.s.sen leden

onderling, leden en
kern/bestuur/organisatoren van
activiteiten en omgekeerd te verhogen.
Er is o.a. een discussieplatform (het
Forum), een uitgebreide activiteiten
kalender, je kan berichten naar elkaar
versturen, Ie kan zelfs gegevens van
andere leden opvragen (als die dat
toelaten).

Nieuwe ideeën zijn steeds welkom,
commentaar ook.

Binnenkort krijgen alle leden die een
emailadres invulden op de ledenlijst een
pa.swoord toegestuurd via mail.
De andere leden kunnen vandaag (II
mei) hun paswoord komen aanvragen.
Vandaag wordt de site dan ook officieel
voorgesteld en "geopend"...
Er zullen meerdere computers ter
be.schikking zijn voor al de TonzentSite-
verslaafden in spé...

Kwinten

Zaterdag 18 mei

Kern & ledenraad

Heb je een gek idee waar nog nooit
iemand van hoorde? Wilje iels doen in
het Tonzent maar weet je niet goed hoeje
het moet aanpakken of heb je nog mensen
nodig om iets uit te werken? Heb je je
twijfels over de werking van 't Tonzent en
heb je een beter voorstel? Kom dan eens
langs op een vergadering en doe je ding!
Er zijn 209 leden en toch zijn ze maar
zeldzaam op de ledenraden aanwezig!
Weet iemand wat hiervan de ooizaak

i.s??? Soms blaffen «'e, maar bijten doen
M'É* heus niet hoor! Doe eens een extra

inspanning en tot den Hf''' mei dus!!!

Greet

Zaterdag 25 me!

Afrika instuif

Jaja.je weet het of je weet het niet, maar
vandaag is het de Internationale Afrika
dag. Ja, Tonzent is dan ook van alles op
de hoogte! Met dat het bijna examens
zijn, hebben we dan ook besloten het
rustig te houden. Wat het exact wordt,
blijft een verrassing, maar eten van de
wereldwinkel zal wel te verkrijgen zijn...

TonzentZijde 12



VoorUitBHk

Zondag 26 mei

Kifika

En zoals gewoonlijk volgt er de
2-inaandeliJkse Kijika. Welke
Jihns
er zullen zijn. is eigenlijk nog
onbekend...

Wie weet zijn het geen filmpjes van
Tonzent zelj?
Jaja, ideeën blijven komen...

RESCUE 911

Een avond rond "ambras" en andere problemen!

Wanneer?

Woensdag 8 mei 2002 ( I9.30tnir - 22.00 uur)

Wat?

Het jeugdhuis staat open voor alles en voor iedereen! We horen het jou graag vertellen.
Maar hoe open sta je tegenover leden die het moeilijk hebben, tegenover leden die een
luisterend oor nodig hebben en een beetje begrip kunnen gebruiken? Durf je een goed
gesprek aan? En wilje je tijd steken in de zorgen van een ander?

Je krijgt tijdens deze avond meer inzicht in de hulp die je zelf kan bieden en de instanties
waarnaarje kan doorverwijzen.

Voor wie?

Alle jeugdhuismedewerkers met het hart op de juiste plaats.

Door wie?

Gegeven doorjongerengemeen.schappen. kortweg JGM. een overkoepelende
jeugdhuizenbeweging. JGM is een ploeg jonge meiuen met jeugd(huis)werken>aring die
zich richt naar de vele jongeren die in een jeugdhuis ofeen gelijkaardige plaatselijke
jongerenwerking ergens in Vlaanderen actiefzijn.

Biidrase:

f 10.00 leden / €13.50 niet - leden

TonzentZijde 13



PopPoll

PopPoll

Op 9 februari 2002 zijn we eindelijk de lang verwachte uitslag
van de Pop Poll te weten gekomen.

De show had als thema Moulin Rouge en was dan ook fantastischl
En jawel, het was spannend en soms

ook wel ietsie pitsie warm...

Hier zijn dan de resultaten:

Man van het laar: Vrouw van het laar:

Daems Maarten, we hadden het al

gelezen in de kaarten.
Maarten Daems (8)

Peter Daems (6)

Steven Van Loock (5)

Steven De Prins(4)

Greet de Prins, the woman who

always wins.
Greet De Prins (14)

Siska De Wolf(6)
Ellen Van de Staey (5)
Nathalie Cleynens (5)

TonzentZiJde 14



PopPoU

Tapper van het jaar: Koppel van het laar:

Van Biikk Rob, tapt pintjes met
schuim erop.

Rob Van Biilck (21)

Maarten Daems (8)

Peter Daems (7)

Nico Van Craenenbroeck (5)

Siska en Steven, actief voor het
leven, tot hun bed het zal begeven.

Siska & Steven (13)

Witte & Wend}' (6)
Bert & Boekes (5)

Fikkes & Sylvie (4)

Dj van het jaar: Single van het jaar:

Tobback Jurgen, draait muziek
zonder zurgen tot vroeg in de
liturgen.

Jurgen Tobback (28)
Laiirens Van Dessel (10)

Kartsen B. (3)

Lieven Van Keer (3)

ElkeAndries!Ja,Ja, veel boom
boom, weinig bla bla.

Elke Andries (6)

Ronald F.5. (5)

Ellen Van de Staey (5)
Frank)' Alliët (3)
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PopPoU

Student van het jaar: Best geklede man van het jaar:

Verbeek Koen, zal zijn jaar niet
moeten overdoen.

Koen Verbeek (9)

Bart Van Heste (7)

Ronald Van Steenweghen (3)
Leen Servranckx (2)

Werkmens van het jaar:

De Prins Steven, klusjesman voor
het leven.

Steven De Prins (6)

Hans Janssens (5)

Walter Cieynens (5)
Nico Van Craenenhroeck (4)

Herlemont Emmanuel, helemaal

naakt in het hor del.

Eininannel Herlemont (12)

Rob Van Biilck (8)

Ronald Van Steenweghen (3)
Tars (3)

Best geklede vrouw v.h. jaar:

Vanessa Verlinden, waar blijft ze
die toffe kleren vinden?

Vanessa Verlinden (8)

Kim Striielens (6)

Karen Van Espen (5)
Ellen Van de Staey (5)

Instuif van het jaar:

Halloween, veel foto's gezien,
geleden van een jaar of 10.

Halloween (14)

Relaxatie (6)

Calamares (5)
T&T(5)
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PopPoH

Activiteit van het jaar: Fuif van het jaar:

Het galahal speelde het weer klaar,
het werd de activiteit van het jaar.

Galabal (7)

Boclvpainling (5)
Drankhewsspel (4)
Halloween (4)

Aanwinst van het laar:

De fuif in openlucht, was weer
goed. *zucht*

Bloteluclitfiiif (17)
Top 100 fuif (10)
Slartfuif(9)
Cbirofuif (9)

Optreden van het jaar:

De nieuwe installatie voor muziek

valt in de smaak bij het publiek...
Muziekinstallatie (16)

Verwarming (12)
Rob Van Biilck (5)
Grect Dc Prins (3)

Flop van het jaar:

De muziek van de Sint heeft
iedereen verblind.

De Sint (19)

Isahelle A (9)

Blind Alley (7)
Sukilove (3)

Uitspraak van het laar:

IVat een verwarming! Ah ze nu
maar 's goed ging!

Verwarming (16)
Tuin (6)

Lady 's niglu (5)
T&lf4)

Lompe stoot van het laar:

Lompe stoot van het jaar tot
volgendjaar.

Kim Striielens (10)

Marie Laure (5)
Hans en Nico (3)

Gizino (3)

't Is af! En daar sluiten we dan ook
mee af.

't Is af (8)
Wanneer zijn we weg? (4)
Arrée (3)

Hete scbup (2)

Activiteiten voor volgend jaar:
Cocktailavond

Pyama instuif
Geitenfuif
Jolinny t? Marina fuif
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Geschiedenis van Tonzent

Geschiedenis van Tonzent

"Tonzent"

Het is voor elke inwoner van Kampenhout een vertrouwd gegeven: in de oude

parochiezaal naast de pastorij van Reist huist nu al meer dan een kwarteeuw hei

Jeugdhuis van Kampenhout. Tonzent gaat inderdaad al een hele tijd mee en is (en was)

voor een niet te onderschatten deel van Relstse en Kampenhoutse tieners een belangrijke

pleisterplaats waar ze zich kunnen ontspannen en inzetten, waar hechte vriendschappen
worden gesmeed en waar elke bezoeker ziJn/haar stukje bijdraagt aan de werking.
De tieners en twintigers die aan de wieg van Jeugdhuis (toen nog "Jeugdklup") Tonzent
stonden, zijn ondertussen veertigeis en prille vi^igers geworden. Niet zelden bezoeken
hun eigen kinderen dezelfdejeugdhank die zij mee uit de grond hielpen stampen. Is er een
mooier bewijs dat Tonzent helemaal vergroeid is met het Relstse en Kampenhoutse dorps-

en parochieleven?

Het blijkt een hachelijke klus te zijn om een exacte datum te plakken op de geboorte van
ons Jeugdhuis. De meningen lopen nogal uiteen, maar er is alvast één constante te
vinden: het prilste begin moet gezocht worden bij de KSA (ondertussen Chiro). De Relstse
Jongeren die wat te oud werden voor de korte broeken en rokjes van de KSA en

tegelijkertijd ook nog niet toe waren aan de bruidegomshoed of de bruidssluier
verenigden zich in de Relstse Jeugd. Samen richtten zij allerlei activiteiten op. Zo werden
er toneelstukken opgevoerd en werd er al eens een 'thé dansant' georganiseerd.
Op 19 maart 1966 werd het eerste MILAC-bal gegeven, ten voordele van de soldaten van

Reist en in november van datzelfde Jaar organiseerden zij een grootse en succesvolle

Jeugddag.
Met het oog op een goede coördinatie van de activiteiten en een betere continuïteit in de

werking werd de Relstse Jeugraad opgericht. Deze 'kerngroep' stelde zich tot doel de

Jeugd vanaf 16Jaar een eigentijdse ontspanning aan te bieden. Zij zorgden voor een

verdere uitwerking van het georganiseerde RelstseJongerenleven.
Een groot probleem was het vinden van een lokaal. Allerlei mogelijkheden werden

overwogen, maar uiteindelijk kregen ze de oude parochiezaal, die ze zelfmoesten

inrichten. De zaal werd in tweeën gedeeld: het achterste deel en het podium (waar nu de
loog staat) was voor de meisjes, het voorste deel en de "uil" (de huidige stripbib) voor de

Jongens. Beide geslachten werkten hard en 'om ter schoonste' aan hun lokaal.
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Geschiedenis van Tonzent

De jongens begonnen bun lokaal op zaterdagavontl open te houden. Natuurlijk mochten
de meisjes ook meedoen en al snel volgden de gemengde activiteiten elkaar op. Het
schuchtere hegin van de Relstse jeugdhuiswerking!
Na een tijd wilde dejeugd ook naar buiten treden: er werd dan ook hard gewerkt aan een
tijdschriftje - een traditie die tot op de dag van vandaag wordt hooggehouden, trouwens.

Het eerste nummer kwam uit in oktober 1970.

De statuten van de "jeugdklup" verschenen in het Staatsblad van 15 november 1971 en op
26 maart 1972 (een zeer natte zondag) werd de oude parochiezaal officieel het lokaal van

Jeugdklup Tonzent. De officiële geschiedschrijving kon beginnen!

In de kwarteeuw die ondertussen voorbijging, hebben de Tonzentenaren niet stilgezeten.
In de jaren '76-'77 vonden er grootscheepse verbouwingswerken plaats. Een grote

tus.senmuur werd afgebroken, een vals plafond gehangen, een keuken gebouwd, het oude
podium gesloopt en vervangen door een toog,... IVe zijn de noeste werkers van toen er

nog steeds dankbaar voor!

hl de .schoot van Tonzent ontstonden er ook vele initiatieven zoals De Vedel, Toneelkring

Plagiaat, Kinderfdmclub Kampenhout (KJFIKA), de 16 mm-fdmclub, een bloeiende
zeefdrukpraktijk, de befaamde X-ma.sparty's, de Stripbibliotheek, de buitenland.se
Tonzentvakanties, de Prins en Prinses Carnavalsverkiezingen, de Week van de Jeugd (nu:
de Jeugdveertiendaagse), de Rommelpot, De Jef (en Mie) Petrolvoetbalkring, de uitgave
van oude prentkaarten van Kampenhout, rock- en folkfestivals en free-podia in het Park
van Reist, ...

Op het Tonzentpodium stonden trouwens veel
artiesten die ondertus.sen de .status van Bekende

Vlaming hebben verworven. Denk maar aan Urbanus
Van Anus, Kabiaar (met Jacques Vermeiren als

zanger). De Nieuwe Stiaar, Walter de Buck, Bart
Herman, Miek en Roel, Big Bill, 2 Belgen, Roland,
Metal Molly (één jaar na hun twee optredens in

Tonzent op Torhout/Werchterl), De Mens en

buitenlandse groepen als Green (USA) en The

Dentists (GB), ... En dat is nog maar een losse greep!

En ondertus.sen werden er onvermoeibaar activiteiten

georganiseerd, ook als het eens wat minder ging:
vorming, thema-avonden, dansinstuiven,

knutseldagen, onderhoud.swerken.poëzieavonden.zeejdruk en fotografie, uitstappen,
bezinningsweekends, voetbal- en volleybalmatchen, droppings, etentjes, fuiven,
ouderavonden, cabaretoptredens, kwistaxraces,... Dat alles onder het waakzame oog van
Clémence en de welwillende pastoors Dictus en Bert.
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Geschiedenis van Tonzenf

Ah je ailes op een rijtje wil zetten blijkt pas écht hoeveel er in Tonzent gebeurde en

gebeurt.En dan hou je nog geen rekening met de meest waardevolle, maar niet-tastbare

zaken die Tonzent doen draaien: vriendschap, respect en samenwerking.

Alles voor en door de jeugd, omdat het plezant en zinvol is om .samen iets in elkaar te

boksen en te zien dut het de moeite waard is.

Tonzent lijkt al 25 jaar (of 30 jaar, wat maakt hel eigenlijk uil?) verdacht veel op een
gonzende bijenkorf! Dat het nog lang zo mag blijven.

Nico
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WhatHappened

WhatHappened
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Interview

InferView

Wat is jouw leukste herinnering aan Tonzent?

De vriendenkring die ik hier heb opgebouwd.
Peter C.

Het puddinggevecht op Tonzent Weekend 2000!
Anneke

Openluchtfuif 1! Heb toen heel de dag zitten fakken en dan viel de elektriciteit
uit, toen die terug werkte was het van "wwwwooooooeeeehhhhhhh "! Zalig

toch?

Kristqf Bonnarens

Toen Koen hier speciaal kwatn voor mij ;-)
Marinka

Ons eerste Sint-optreden in 1998! Was gewoon de inax.
Choco

Mijn eerste oudjaar hier, dat was met het Millenium!
Koen Verbeek

TonzentWeekend 2000. Ik als enige kleine pagadder...
Maarten Daeins
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PoëZie

PoëZie

Challenne

Life is a Challenge,
a challenge to be fonght,

ifyou fight it nowyoti won't be sony later on.

Life is a Challenge,
eveiy day a new idea,

an idea wich coiild change yoiirfulure and that q/ others.

Life is a Challenge,
a challenge without inedals in the end,

it sticks froin time to time biit that 's whyyoti need to fight

Nico Van De Venne
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Kruis WoordRaadse!

KruisWoordRaadse!
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KruisWoordRaadse!

Horizontaal

1/ werktitel van Natlialie Clynhens
2/ persoon enk. van varen / één ofandere Jodelkreet
3/ oude Egyptische god /soort fiets / tak /gedaan
4/jongensnaam / studierichting / tegen negen /jaarlijkse vergadering in Tonzent in juli
5/ vertrek / oefenstuk / oude lengtemaat /
6/gek ; z-> s / stuk trap / llv
7/ lengtemaat /gedeeltelijk
8/ onderdeel van de kern / naam van jeugdclub te Sterrebeek
9/ onderdeel van de kern / fuif van 6 oktober
10/ loot op een boom / Spaanse uitroep /gemeenschappelijk bouwland
11/ ego / onderdeel van de kern / en andere
12/ hevig/ platina / runum rovarum / overkoepelende organisatie van jeugdhuizen
13/horron'erhaal van Stephen King/drankje op basis van wijn /voor velen dej'avo
plaats in tonzent / overdosis
14/ groente / toetsing van het verstand
15/ lee.steken

Vertikaal

1/ de persoon die zijn geboortedag viert / kinderfilms Kampenhout
2/papienvinkel in Kampenhout / drinkbeker / kerel
3/ soort straling / hierin groeien tomaten e.d. /paardenkracht
4/ lucht / een kei-slechte mand / dierengeluid

5/ afspraakje /gelaatskleur / dierengeluid
6/ vulling van boterkoek / rebellen niet toegelaten / getekend verhaal
7/ autotype (audi) / omhoog
8/ Nationale Hymne / munteenheid / slag / binnen
9/ lidwoord / daar

10/ /"' pers. verleden tijd van 'uiten' / voorganger van windows / fierheid
11/ salaris / seizoen / zwarte rook

12/ieder / leuk / koeienziekte met 'g' ipv met 'b'
13/ achter / brutale vlegel / te koop
14/ .... Maria /.senioren niet toegelaten / ik (latijn)
15/11 november / Belgische muziekgroep

De volgende letters vormen een woord-> een Tonzentactiviteit
E"' cijfer = horizontaal
2'''' cijfer= vertikaal
I2;I3/7;3/I;I0/8;7/7;I0/2;8/l;3/I3;5/8;12/14;I5/I0;I2/5;7/4;3/10,-15/

2;8/9;6
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StripHoek

StripHoek
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VerjaardagsKalender

VerjaardagsKalender

April Mei

4

10

12

13

15

22

23

25

26

26

Tina Rammens

Joris Ronsmans

Evelien Vilain

Inge De Prins
Bart Meysmans
Inge Schoevaerls
Mallhias Heylighen
Michiel Verheirslraelen

An Hessels

Jota Van Hoof

ï.

4  Geert Trappeniers
10 Anne leen winnelninckx

14 Reinhart Croon

15 Hanne Ciiyle
15 Ilse Luypaert
15 Veeiie De Heyn
16 Simon Ghijselings
17 Peter Van Dessel

17 Lesley Coeuwenberghs
18 Els Vanhoutte

20 Chistophe Machiels
20 Geertjan Maes
20 Maarten Van de Velde

24 Katleen Hessels

24 Ilse Peremans

28 Helena Molineaiix

29 Olivier Francais

30 Ken Tobback
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Agenda

Agenda
7

V April

'rfflg 1 april
Suif
]

^ag 6 april

Zaterdag 6 april
Kern en ledenraad

Vrijdag 12 april
Beatlesinstiiif

Zaterdag 13 april
Blind Mate

Vrijdag 19 april
Aspifitif

Zaterdag 20 april
Camden

Zondag 21 april
Kern en ledenraad

Zaterdag 2 7 april
Modeshow en opbodavond

Mei

Vrijdag 3 mei
Fuif

Zaterdag 4 mei
Kern en ledenraad

Zaterdag 4 mei
Voetbal tegen Treinelo

Woensdag 8 mei
Resciie 911

Zaterdag 11 mei
Cyber instuif

Zaterdag 18 mei
Kern en ledenraad

Zaterdag 25 mei
Afrika instuif

Zondag 26 mei
KIFIKA
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