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Wees Voor&ezeten

VoorWoord

VrS!

Da/ is clc kivc/ üic ik ik' voorbije Jeuaü-!4-üaa^sc bijna ikr^dijks ni/^crocpcn heb. .\'ie/
altijü even luid. en soms zelfs enkel in mijn bovenkamer... maar be/ mis een "YESH "
ÏH.S omdat het zalip is te zien dal mensen zieb amuseren, dat er inensen zijn die ervoor

zorpen dat anderen zieb amuseren, dat alles loopt zoals bet moet lopen ...
Ik denk niet dat ii c 7 onder stoelen ol banken moeten steken dat die 2 middenste weken

van aii.i;iitiis één van de betere .11 -ID peweest is van de voorbije jaren.

Ne goeie start voor een nieiiw werkjaar...

Een nieuwe Raad van Beheer, een nieuwe Kern. en een nieiiw werkjaar, ...
Een bijna volleilig nieuwe kern. met allemaal super gemotiveerde mensen, met nieuwe en

goeie ideeéii. Een jfisse bries door een jengdbnis kan af en toe geen kwaad denk ik.
(correeiie. weet ik zeker')

liiiir genoeg gezever!
Tijd voor aetiel

Ploj!

Dat was bet eerste blad dat. door de tijdens de ber/st verboogile zwaartekraebt. de band
I tnet de boom niet meer kon aanbouden. en als een baksteen riebting de begane grond

dwarrelde!

Maar de berj'st is een mooie tijd...
1 zeker de zomer van 2002! KMA"/' we gaan namelijk onderandere. na een jaartje niet

geweest te zijn. opnieuw op TonzentWeekend!
.S' tot en met II november gaan u i' met een hele bende Tonzeiitliejbebbers naar bet

verre Kasterlee. .-lis jij ook mee wil. st brijf je dan als de bliksem in via www.tonzent.be of
aan de valven in Tonzent Itils er insebrijvingspapieren hangen).

Voor de rest zijn er de komende 2 maanden iietivileiten genoeg zon ik zo zeggen af ik de
kalender bekijk...
So.... partv-on!

Kwinten
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TeRugBh'k

TeRugBUk

Vrijdag 28 tem 1 juli

Werchter

Laat, aflaat ons zeggen: vroeg... Het was
2 uur 's nachts- 's ochtends dat we

vertrokken zijn om onze tentjes op te
zetten in de pikken donkeren. Eens goed
geïnstaiieerd zijn we terug vertrokken om
onder ons goe warm donske te kruipen
voor de laatste keer in 3 dagen. Mmm...
wat zalig toch.
Vrijdag, een 12-tai uur later, dan we
gaan slapen zijn, zijn we met onsfietskes
vertrokken, een uurtje fietsen, wat uit
blazen, zien als onze tenten er nog .staan
en de huurt wat gaan verkennen.

Het was wel een zalig weekend... Buiten
een wespensteek, iemand die van de brug
op onze tentjes zijn behoeftes deed en 2
kotsers, hebben we ons goed geamuseerd.
En een zeer groot applaus voor onze
Tonzentballon! Hij heeft het -jawel 2
volledige dagen volgehouden!!!
*klapklapklap*
Zondagavond lang gewacht op het
vuurwerk: 't Was heel schoon, maar zo

kort! De maandagmiddag alles afbreken,
iedereen kei-moe maar gelukkig was er
den Hans die ons met z 'n 'vanneke' naar

huis bracht! Geslaagd weekendje dus !

TonzenfZijde 4



TeRugBHk

Vrijdag 9 augustus

Kickstart

Ietsjes later begonnen dan verwacht door
onvoorziene omstandigheden zijn we van
start gegaan. Het oude .stel, nl bonnna en
boinpa Kwintina en Johan, hebben de
zaal hartelijk verwelkomt en zijn
beginnen stoejfen over hunne kleinzoon,
die grappige filmpjes had gemaakt over
de jeugd-14-daag.se. Lachwekkende
avond dus. Vooral wanneer de oudjes
begonnen te strippen om de nieuwe T-
shirts en pulls te showen... Heel mooi
ontwerp trouwens.

Geslaagde eerste avond van de J-14-
daagse ?!

Zaterdag 10 augustus

Onthiaaldag

Onthaaldag, een dag waarop Tonzent
nieuwe mensen 'onthaalt' en dit gebeurde
dus ook dit jaar....
Om 14u begon deze dag met een korte
kennismakiitg. Steven en Kristof hadden
da weer goe ineengestoken, iedereen
werd in groepen verdeeld en mocht het
grote Tonzentganzenbord creëren! Aan
de hand van dit .spel werden onze
nieuwelingen (en ook wat ouwelingen)
doorheen ons jeugdhuisje geloodst.
Hierna werd hun creativiteit getest door
een as.sociatie-.spellettje en zo werden er
ideetjes opgedaan om de zaal in te
kleden!

Na al dit zwaar labeur was er lekkere

.spaghetti van kok Hans en kon iedereen
zich klaarmaken voor de fuif die avond!
Het was een gezellige dag! Anneke

j

Costa-fulf

Niet zo 'n massale opkomst van nieuwe
leden maar zij die er waren hebben de
ziel uit hun lijf gewerkt en gebrainstoritul
om er iets neigs van te maken.
Persoonlijk vind ik dat het goed gelukt is
want het was een mooi ingekleed feestje
dat ik niet snel zal vergeten. (Dank u
trouwens Chiro dat we jullie spullekes
mochten lenen)

's Avonds op de fuifzelf was er uiteraard
wel redelijk wat volk. Ook heel veel
'onbekende mensen' dus dat is ook wel

positief dat Tonzent nieuw bloed heeft
evonden om van onze heerlijke fuifkes
mee te komen genieten. Waar je beter

TonzentZijde 5



TeRugBh'k

niet van genoot was de non-a/eoholische
eoektail. We know, hij was vrij tot zeer
sleeht. M^at niet gezegd kan worden over
de muziek want die was natuurlijk weer

voortreffelijk. Ik denk dat we kunnen
zeggen dat het een mooi begin «m van
het nieuwe fuif-jaar in Tonzent. Men
zegge het voort dat de Tonzent-fuiven
geweldig zijn zodat er volgende keren
NOG meer ambiance kan zijn!

Helena

Zondag 11 augustus

Breinpijn

Na een dikke maand vakantie was het

misschien goed om het stof van onze
grijze ma.ssa te blazen en eens te testen
hoe goed onze parate kennis wel is. En
awel, dat viel zeer goed mee moet ik
zeggen. Al Ie ploegen .scoorden vrij goed
en hel verschil tussen de eerste en de

laatste ploeg was niet zo verschrikkelijk
groot.

Het kon dus erger gesteld zijn met de
intellectuele capaciteiten van de
Tonzentgangers.
Met al deze zever wil ik eigenlijk gewoon
zeggen dat het een zeer leuke lavis was
waar iedereen wel iets van wist en waar

niemand uit de toon viel. Een dikke

pluim voor de ineenstekers en het
presenterende koppel Siska Daems en
KristofCrabbé. Deze mochten er
trouwens best wel wezen

Nico

TonzentZijde 6



TeRugBHk

Maandag 12 augustus

Volley

Tonzent en sport... Voor sommigen onder
ons blijkbaar een vreemde combinatie..
Desalnietemin stond er toch maar weer

een aantal die-hards die zichzelf we! eens

wilden vermoeien. Er waren zelfs twee

ploegen van J.H. Topya uit St-Kat. IVaver
afgekomen om mee te spelen maar die
waren natuurlijk geen partij voor onze
drie Tonzent ploegen!
Al een chance dat de ploeg van Hans,
Peter C en Kwinten hadden gewonnen en
niet een van de Topya ploegen anders
hadden we nog vlug ergens ne
wisselbeker moeten gaan rippen om met
die mannen mee te geven ..!
Proficiat aan onszelf dus !!! hip hip
hip....hip.
Al bij al een fijn dagje dus dat voor
volgend jaar misschien zelfs voor
herhaling vatbaar is, maar dan met wat
meer ploegen.

Boney

Woensdag 14 augustus

Arty Farty

Op jeugdveertiendaagses trek je soms
rare conclusies.

Zo heeft ons stulpje blijkbaar een grote
aantrekkingskracht op 7 tot l O-jarigen,
zijn die jongelingen blijkbaar extra
aangetrokken wanneer er
iets kunstzinnigs te beleven valt en is
iedereen in Tonzent bang van
kunstzinnige jongeren.

Dat zou je ten minste concluderen als je

er was op onze Arty Farty instuif. Maar
dat kan niet, want...

U was er helemaal niet!

Dus helaas, pindakaas dit hebt u moeten
missen:

* Een geweldige Peter Daems die even
helemaal een kind van de straat werd en

het beste van zichzelf gaf in een
geweldige krijt-straat-tekening
(mét een boodschap!!).
* Genoeg kunstzinnige lectuur om uw
algemene niveau op te krikken tot 7 meter
boven de zeespiegel.
* De kans om zelf het tekengerij Ier hand
te nemen en uw lusten te botvieren op
mekaars boeventronie.

* Vriendelijke speelpleinmonitrices om te
bewonderen én lastige
speelpleinkinderen om tegen te trappen.
* Tot slot: de unieke kans uw beeltenis

vast te laten leggen op papier.
(én een blik in te toekomst te kunnen
weipen. gezien uw dienaar er in slaagde
om een zeer bevallige jongedame zo'n 20
jaar ouder te doen lijken.
Mét excuses aan de jongedame in
kwestie.

Wat kunnen we zeggen? Volgende keer
beter, en wees

voortaan niet meer zo bang als het om
een beetje
kunstzinnigheid gaat.

Thomas
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TeRugBUk

Donderdag 15 augustus

Markt Rock

Vrijdag 16 augustus

CinéCocktail

Gezien vantiil het slamlpiint van Bony,
Bert, Tam. Michaël en Kristof, aangezien
dat de enige waren die alle 5 in de wagen
gepropt vanuit Tanzent vertrokken. Met
de nodige moeite om van het verhoogd
krni.spunt aan Tonzent te komen,
vertrokken we richting Leuven, om daar
ieder zijn richting uit te gaan. Bleek dat
onze richtingen toch uiteindelijk allemaal
de viamarkt waren...

Daar konden «■£? de grootmeesters aan
het werk zien. die ook al eens ons
jeugdhuisje verbaasd hadden: Siikilove
en Camden. Beiden prachtoptredens.
behalve dan dat A.\i per sè zijn geslacht
eens wou tonen aan het publiek. Dan sta
je eens vooraan ... Later op de avond
nog mooie dingen zoals Fisher Z. niet dat
ik daar veel van gezien heb. maar geen
twijfel mogelijk (+ wat ik gehoord heb
van anderen), dat ifa.v een steroptreden.
In 't vervolg wel graag nog tneer
Tonzentenaars vanuit Tonzent vertrekken,
graag, in den Bony zijnen otto kon zeker
nog 5 man bij !!

Krikkes

Al van in de namiddag werden de
kleintjes ontvangen, ook al waren het er
maar een 7-tal. En die 7 kwamen
natuurlijk allemaal voor dezelfde film:
Ice Age. Wel. gemakkelijker kon het niet.
In de pauze nog een mocktail. gemaakt
door tante Ellen, en dan de volgende
jihn: Chicken Run.
's A vonds was het andere koek. Alle
hoekjes waarin Tonzent iiïw verdeeld
zaten goed vol.
De cocktails die dan geschonken werden
waren wel niet zo alcoholvrij. Zeker de
beruchte brouw.sels van Peter 'Long
Island Daemski' stegen vlug genoeg naai
de kop. Het werd nog een late avond,
voor 2 uur deden wij daar de deur niet
dicht !

Krikkes

Zaterdag 17 augustus
Drankbeursspel

Ook deze activiteit was weer dik
geslaagd. De leden van Tonzent (en ook
de niet-leden. zoals de mannen van
Nederokkerzeel) hebben weer eens
bewezen wat voor een inzicht ze hebben
en wat een geduld om iets te gaan
bestellen. Of er omkoperij was? Wel ik
ben er niet zeker van. maar er was wel
een manipulatie tot... misschien wel
dreigementen. "Stop met cola te drinken
want anders... " Nee. gewoon een
gezellige avond met soms de beste
koopjes, .soms iets wat duurdere...

TonzentZijde 8



TeRugBh'k

Zondag 18 augustus

Gocart a la playa

11 Dappere mensen luuUen nel genoeg
moed ( en nel Ie weinig geslapen ) om op
deze zondag de Ik'"' van aiigiisliis vroeg
hun bed uil Ie komen en een

onverbiddelijke, uilpullende en
genadeloze race aan Ie gaan. Jaja, die
gocarls van Blankenberge hebben
afgezien..
Langs verscheidene wegen kwamen we in
de voormiddag allen aan aan onze
Belgische kusl. Sommigen kwamen met de
trein, anderen namen de tram en nog

anderen kwamen met de auto. Na een

zware mentale voorbereiding (ne grote
friet mè een vleeskrokel) konden we aan
de race beginnen. Het was al direct
duidelijk dal de organisatie fantastisch in
elkaar slak... na goed2 minuten racen
irfl.y iedereen al de weg hvijt door de
schillerend uitgewerkte
routebeschrijvingen die elk team had
meegekregen om hel parcours te kunnen
afleggen. Maar bon. na wal zoeken was
iedereen toch op hel eerste checkpoini
geraakt. Na een paar leuke opdrachljes
en nog veel ge-race was de overwinning
voor 'Team Bère. Verdeyen. MoUneaux'.
kortweg 'de Beesten'. Zij mochten dan
ook een fles cider leeg-maken zal ik maar
zeggen i.p. v. leegdrinken, aangezien deze
een beetje veel zuur smaakte. Ma soit 't
was het idee dat telde hé.. Nadien

konden ire languit op ons gat gaan zitten
of liggen op het strand en zelfs wat gaan
afkoelen in de zee. Het weer was echt te
goed gewoon dus da was wel zalig!

Inderdaad ... ik hoor hen die niet zijn
meegeweest al denken .. "merde merde !!
ik had precies ook moeten meegaan?!"
Awel. weet ge u'« ???
Ge hebt gelijk!!!

Bonv
f  1 ijfrr
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TeRugBUk

Dinsdag 20 augustus

Rustig vissen

Door overtollige regenvlagen lx deze
activiteit iets wat in het water gevallen...
Om toch de moed niet te snel te laten

zakken is er toch nog op Jiipiler gevist!
Volgende keer misschien op vis ?

Woensdag 21 augustus

Johnny en Marina - instuif

Een leuke verkleed-instnif zeker wel!
Johnny 's dat hier Hepen, niet te .schatten!
Sommige leken wel meer op ltaliaan.se
maffia-bazen, maar dat had dan ook zijn
charmes!!! Wel verbaasd dat er zo weinig
Marina's waren... meisjes waar zaten

jullie?! Volgende keer laten jullie maar
eens zien dat ook vrouwen ballen aan

him lijfhebben want anders...
De zaal irav echt .sjiek ingekleed, een
spiegeltje tegen de mimr met een
borstelke bij, een iiitdaag-wall en de niet
te vergeten camino in het midden van
Tonzent. En dit alles, was nog niet alles
want er ii «.v nog een siirpri.se, nl. den dj
van dienst die de gouwe ouwe draaide.
De muziek bracht veel sfeer en hakkers!!!
Ambiance. Geslaagde activiteit niimméro
zoveel. We staan al te popelen voor de
volgende verkleed-instnif!!!

Donderdag 22 augustus

Bowlen

Geen hindernissenparconr maar bowling,
mooie wijziging vind ik persoonlijk. Niet
dat ik kan bowlen hoor maar het was wel

leuk om te doen. Blijkbaar was ik niet de
enige die het zo leuk vond (maar wel de
enige die zwaarfaalde) Boon en Boney
waren echt wel .super-goed. Volgens mij
hebben ze stiekem liggen trainen
voordien om uit te blinken in het bowlen.

We waren met z 'n twintig en 't icav dus
best wel gezellig. Vooral de bowling-
schoentjes vielen in smaak. Jan en
Jeroen hadden zelfs het snode plan om ze
mee te nemen! Maar dat doe je niet hè
BÈRE ...jaja jij Porn-Pret-Berie!
Zomaar kicker-balletje.s stelen om wat
meer te kunnen kickeren in Tonzent.

(Tsss, "defreaks " denken jullie nu
stilletjes in je hoofd, .stop maar met het te
denken en roep het gerust luidop) Maar
het zijn beesten hé... Zo 'n beesten dat ire
zo 'n Tonzent-kriebel kregen dat we daar
nadien nog eens moesten passeren en
terug denken aan onze mooie bowling
avonturen...

Helena
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TeRugBUk

Vriidaq 23 augustus

Ouderavond

Naar aloude gewoonte ging ook dit jaar
de ouderavond door. Met het gekende
recept van hapjes, ineer-edele dranken en
een optreden gingen we op zoek naar die
ingrediënten. De hapjes waren snel
gevonden, er werden caleinares,
bitterhalien en miniloempia's ge.sen'eerd.
Ook de edele drank nuv niet zo'n

probleem: de wijn deed het prima. Maar
dan het optreden ... Na wat getouwtrek
konden we toch uiteindelijk nog Gino
Sanctie vastleggen, daarmee dat de
ouderavond van datum was veranderd.

Deze gasten, met onderandere een acteur
uit 'Stille Water.s' hadden er geen moeite
mee, met de zaal plat te krijgen, met hun
'Kebab Rap', (overdreven) weemoedige
nummers, uitstrooiing van de urne (over
het publiek dan ...) en des te meer. Dat
het elk jaar zo goed prijs mag zijn.'

Krikkes

i

Zaterdag 24 augustus

Optreden

Dit was me het avondje wel! 2 Optredens
in I slag en dit voor geen geld! Of laat
ons zeggen: voor weinig geld... Eerst
kregen we ons eigenste Blind Alley te zien
(te horen) Hun eerste optreden dat ze niet
meer met hun vieren deelden, neen nu is

er een vijfde man: Wederik De
Meersman!!! Proficiat mannen, 't was

weer heel goed! Daarna was het de beurt
aan "The Ballroom Quartet". Zij blijven
voorlopig wel nog doorgaan als een
cpiartet die \t t' nog kennen van de
cocktailavond. Ook zij waren weer
fantastNch. Beide groepen hebben
Tonzent doen swingen!!!

TonzentZiJde 11



TeRugBUk

Zondag 25 augustus

BBQ

hl de namiddag leek het wel een
groenten-knis-instuif. IVat hest nog we!
Jeuk was... Worteltjes, komkoininertjes en
ander konijnenvoed.sel kuisen en .snijden,
dit in comhinatie met een gezellige girly-
habhel. Terwijl onze stoere Tonzent-
hinken ons probeerden te imponeren
door zware dingen op te heffen en te
verhuizen. ( Ah ja. alles van het optreden
moest nog in veiligheid worden gebracht
anders zaten we waarschijnlijk met
kippeboutjes op Kwinten 's mooie
drumstel te meppen) Maar hun
mannelijkheid kon niet tippen aan de de
nieuwe man: Steven! Als een echte

keuken-(De)prins(e.s) stond hij soja-
scheutjes klaar te maken ze zagen er wat
raar uit maar ze waren best wel

.smakelijk.
Wat niet meer zo smakelijk was. vr«.s' de
party-tent; men had ze ten dode
opgeschreven maar na een jik.se beurt
van Peter Daein.s herleefde ze weer
helemaal. (Ge zou voor minder hè !) En
nu ik het toch over lekker vlees heb kan ik

misschien beter terugkomen op de BBQ.
Het vlees dus. welja het was ajkom.stig
van een dier. werd gebakken door een
hee.st en opgegeten door een stel wilde
hyena 's.

Helena
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TeRugBh'k

Zaterdag 31 augustus

BloteLuchtFuif

Met de zon mee opgestaan... al gapend en
koeken-frettend alles opzetten en
ineensteken. Zwaar werken, puffen,
blazen! Maar na een hele dag goed
werken konden we genieten van een
overheerlijke portie spaghetti (gemaakt
door de zus van Nico) en een .schitterende

knalfuif!
Er zijn echt geen problemen geweest en
geen zieken. A Hes verliep vlekkeloos;
raar, maar waar! Goeie muziek, veel

drank en uiteraard veeeeel volk! What a

lovelv dav mmmmmmm
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VoorUitBUk

VoorUitBUk

Zaterdag 5 oktober

Trefdag JGM

Trefdug 'new xtyle' :kt JH-jieaks

Eenjeuficlhtii.sspektakel om 'U' legen te
zeggen: tijd voor nieuwe uitdagingen:
een wervelende dag met voor ieder wat
wils: samen met tientallen andere

jeugdhuismedewerkers: een dag
boordevol actieve tips, weetjes en
informatie: om nadien weer uiterst
gemotiveerd terug naar het Jeugdhuis te
gaan. Een dag voor medewerkers en
kernleden van alle Vlaamse Jeugdhuizen.

Zaterdag 12 oktober

Jam Slam

Vandaag verandert Tonzent in een echt
repetitiekot. Er zullen allemaal
instrumenten ter uwer beschikking staan
waarop ge uw gang moogt gaan. Ge zult
kunnen slaan. Mazen, tokkelen,.,

alles wat ge maar wenst. Eén gouden
regel wel: wie iets naar de zak helpt,
betaalt hel ook ! Ow Ja, er wordt ook
gezorgd dat er enkele mensen in de buurt
zijn die er iets van kennen, dus ge zult
nog kunnen bijleren ook! Maar toch een
kleine mededeling of oproep: probeer wat
instrumenten van thuis mee te nemen

aubU!

Mieke

Zaterdag 19 oktober

Blote Fuif

Na de super-neige Bloteluchtfuif vonden
we dat dit een staartje moest krijgen,
vandaar de enige echte BLOTE-FUIF!
En om het niet zomaar bloot te noemen

vinden wij dat er echt wel wat vlees
getoond mag worden. Vandaar ons
specialleke: Hoe bloter hoe goedkoper.
Hoe meer jij NIET aanhebt hoe minder jij
betaalt. En voor de waaghalzen onder
Jullie is er ook nog dit: Kom Je als Jongen
in een strak zwembroekje of als meisje in
bikini, magJe gewoon compleet gratis
binnen! En eens Je binnen bent zalJe nog
naakt vel genoeg te zien krijgen.., So
people. get vour naked bootv on our
dancejioor and GET NASTYH

Helena

Zaterdag 26 oktober

Halloween

Het is nacht, er kraakt een tak. Plots, een

lichtje of nee wacht. Frank}' in een
schapenvelletje! U raadt het. Jawel,
Halloween has fallen upon us again.
Come and take a look!

Bram

TonzenfZijde 14



VoorUitBUk

Zaterdag 2 november

Grease-instuif

Vandaag keren we lenig naar de jaren
'50. inderdaad, het grease-üjdperk. iVe
beginnen met een rock'n-roll-curswi in de
namiddag, gevolgd door een
optreden '.s avoiuLi. En hier zalje zeker
de kans hebben om je geleerde
kunsten te showen. Dus draaije haar in
een vetkuif, .spring in je cadillac
en haast je naar Tonzent. IVant het
beloofd weer eens goed te worden., maar
hoe kan het ook anders?

Mtm mimim

Zaterdag 9 november

11 11 11- kwis

Ja ja, het is weerzover. De moeilijke,
zware, ongelofelijk uitputtende kwis van
het jaar is aangebroken. Laatje hersenen
werken, bewijs dat je beschikt over zo een
portie vlezige mas.sa en ga naar de
sporthal in Berg... Verdedig Tonzent zijn
goede naam heU! Hum hum ...

Vrijdag 15 november

Game night

Voor allen die ook maar een beetje van
computerspelletjes houden: vanavond is
Tonzent The-Place-To-Bel! Er zullen

verschillende TV's staan met daarop
Nintendo 's en Plav Stations en

waarschijnlijk zelfs zo een oude
Commodore waarop iedereen mag
spelen. Eén spelconsole zal zelfs aan een
projector verbonden worden zodat het
spel te volgen is op de muur! Dus zelfs
als je zelfniet graag .speelt, is het nog
heel plezant om de spelletjes te volgen op
groot scherm. Met andere woorden ..:
iedereen moet gewoon afkomen
vandaag!!
Oh ja, voor ik het vergeel.. Van een
aantal .spelletjes zal er een soort van
competitie worden gehouden. De finale
van elk spel zal natuurlijk gespeeld
worden op het grote .scherm !
Dus komt dat zien en .speel dat .spel !
Bonnarens

Zaterdag 16 november

Bond-Instulf

The name is Instuif... Bond-Instuifi. Ow
ja. Bond in Tonzent. In elke hoek zal een
Bond-acteur te zien zijn. Voor zij die na
het zien van onzen James de smaak te

pakken hebben zullen enkele Bond-
toebehoren aanwezig zijn. Maar wie
Bond zegt, zegt stijl en klas.se, dus doe
gerust iets fancy aan! En dat telt niet
enkel voor de mannen, want wat is een

James Bond zonder z'n lekkere Bond-

girl?
Konijn featuring Mr. Pingu
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ToraentWeekend

TonzenfWeekend

Tonzent Weekend

Vriidae 8 tot en me! maandae 1 / november

Inderdeed! We gaan nog eens op weekend. AUe voorbijeJaren vtm een groot succes, dus
waarom ditJaar niet opnieuw?
Alles op 't gemakske... Ons te pletter amuseren en af en toe rustig rond Tonzent werken.
We vertrekken vrijdag om 19u aan Tonzent richting Kasterlee waar een welkomsteam ons
zal verwelkomen (natuurlijk, anders zou 't geen welkomsteam zijn hé).
Maandag bollen we hem ginder op een uur zodat we om Jóu thuis zijn.
Mampsie en pasie moeten dat weekend wei thuis blijven, ookJe huisdier zal Je moeten
achterlaten (tenzij het een Tonzentlid is).
Wat gaan we daar allemaal doen op dat weekend?
Goei vraag, op dit eigenste ogenblik (terwijl ik dit .schrijf) is het TW2002 nog niet
volledig voorbereid, maar ik kan u verzekeren, het gaat goed zijn!
We gaan er in eerste instantie ontspannen, en daarnaast ook rond Tonzent
werken/denken/doen ...

Over het eten zal Je niet moeten klagen want er gaat een special opgeleid KookTeam mee.
Een AfvasTeam kunnen we niet betalen, dus daar zullen we allemaal samen moeten voor
zorgen.

Wat mag dit gezellig weekendje plezier en vertier dan wei kosten? Voorlopig ligt het
weekend rond een democratische prijs van €40.

Inschrijven moet zo snel mogelijk. Dit kan nu al op www.tonzent.be, en binnen enkele
weken/dagen ook in Tonzent aan de valven.

KwiJntiJ
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KernSLedenraad

KerndLedenraad

Ook in dit werkjaar zai u 'Kern en Ledenraden' in overvloed te zien krijgen.
Dus als Jullie eens iets willen ineenflantsen of Jullie hebben een vraag/opmerking,

dan kont Je maar eens langs.
Vergadermgen beginnen om I9u 30!

Hier volgen de data:

Vrijdag II oktober
Zaterdag 26 oktober
Zaterdag 9 november
Zaterdag 23 november

Tapgeboden

Ello Ello, Here the voice ofTonzent ...

Nu het nieuwe werkjaar van .start is gegaan, vonden we dit de peifecte gelegenheid om de
7 geboden van Tonzent nog eens in ne steen te graveren...

• U zult Vanafnu bij het sluiten ook een logboek invullen. Niet zoveel werk maar
wel handig en veiplicht door deJeugdraad.

• U zal met 2 tappers achter de rode toog staan (tenzij bij speciale gelegenheden
waar meer volk is)

• U zal GEEN flesjes meer naar buiten te nemen, veel te gevaarlijk.
• Na het tappen zal u alles terug mooi opruimen en kuisen.
• Tapt U alleen, mag U 5 consumpties "nuttigen ".

Tapt U met 2, mag U10 consumpties met 2 nuttigen
• Tapt U met 3 (wat enkel kan als'l heel druk is), mag U ook nog altijd maar 10

contuinpties nuttigen

• U zult na 21 uur ttiet meer openen

TonzentZijde 17



RVB

RVB

Ook dit jaar is er weer een volledig nieuwe ploeg samengesteld. Zowel een nieuwe RVB ,
als een nieuwe Kern en Werkgroep. Hier even de voorstellingen!

Voorzitter

Naam: Kwinten Verspeiirt
Nicknaine: Kwinten (meer moet da ni zijn!)

Leeftijd: 24 her/sten
Grootte: één meeter en tagetig sentimeeter
Kleur haar: Vroeger blond (als 'k klein was), nu bruin
Kleur ogen: Blauw (als de hemel bij een wolkloze dag)
Woonplaats: Leuven (tussen de stella en 't station op de ring),
en Kampenhout (aan 't groot grasmachien naar rechts, achter
den bocht op uwe linkerkant, in die ex-kappel)
Hobby's: Tonzent, Tonzent, Tonzent, Blind Aller.
Burgelijkestand: tja ...
Studies: Fotografie en vanalles en nog wa,..
Beroep: let met computers op den Unifin Leuven.
Lievelingsknujjel: liefst een knappe ...
Huisdieren: Mr Jingles & Miss Jackson, De i klein manne, en de 2 witte beesten.
Beste Kwaliteit: Aangezien er een bepaalde censuur toegpast is in deze krant... schrijf ik
hier beter niets...

Slechtste kwaliteit: Mijn geheugen... voorzover ik mij herinner.
Waar kan ik ni tegen: (hebt ge een uur'f)

-  Boertige mensen zonder respect (voor elkaar, hun omgeving, ...)
- Mensen met een te groot bakkens (die TE is subjectief natuurlijk),
- Macho 's of mensen die gewoon "cool" willen zijn
- George W. Bush en zijn Ego
-  Sluikstorters

- Appelsiensap (en andere iets of wat zure drankjes), want daar kan mijn
slokdarmpje ni tegen

Droom: nat afdroog, zolang ik er maar gelukkig in ben.
Voornemens voor 't komende jaar: Tonzent mee draaiende houden natuurlijk! (wa een
vraag!)
Beste Kwaliteit: Aangezien er een bepaalde censuur toegpast is in deze krant... schrijf ik
hier beter niets...

Aantal TonzentLidkaarten: 9 of 10, zou ze eens moeten tellen...
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RVB

Pciiiiiiigniccstcr

Naam: EHen EUsabeth Maclelon Van de Staey

Altcrcgo: Siiperellen(de)
Stambocknummer: 27506231695

En dan nu... multiple choicc!

1. leeftijd : a) 25 jaar en 7 maanden
b) 26 Jaar en I / maanden
c) 2 7 jaar en 3 maanden

2. lengte: a) lm 60.2
b) lm 57,5

c) lm 56,7

3. beroep: a) lerares Nederlands
b) opvoedster
c) kernfysicus

4. functie in tonzent: a) boekbondster

b) penningmeester

c) fossiel

5. favoriete booze: a) whiskey
b) porto
c) dauptiri

6. favoriete food: a) pasta
b) rode kool met appeltjes
cj gevulde aubergines

7. wat ik later worden wil: a) groot
b) mama

c) gepensioneerd en dan ovenvitUeren in Gran Canaria

oplossing: l-c 2-b 3-a 4a-b-c 5-a 6-b 7-c
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RVB

PR

Hey ik ben Steven De Prins en zit dit jciar in de Raad van Beheer
en dit als FR en dat wilt niet zeggen Plaatselijke Rainho maar
Public Relations. Een zwaar woord wat eigenlijk gewoon wil zeggen
dat ik er ben voor alle leden die een vraag hebben over eender wat

dan ook. En ik ga er zoals de rest van de R VB het komende werkjaar
volledig voor gaan.

Secretaris

Naam: Boney
Voornaam: Olga
Nationaliteit: Schiplaak.se
Geboorteplaats: kan ik mij niet meer herhinneren
Nr identiteitskaart: 130 0027655 93

Beroep: ja
Bijberoep: secretaris in JU Tonzent
Hobby 's: heb ik ook
Lievelingscitaat: rock 'n roll

Oiulerlioiid

Ello, Siska heeft mij gevraagd van mij hier voor te stellen, dan zal
ik da maar doen, of er gebeuren erge dingen ... Weidus,
ik ben Kristof en heb mij opgegeven als kandidaat voor de RvB,
omdat ik, na aljaren het jeugdhuis bezocht te hebben, ook eens de
taak als bestuurslid op mij wou nemen, omdat het voor de vorige raad
tijd was om op rust te gaan. Ik nam de taak 'onderhoud' op mij, wat
erop neerkomt, dat ik moet zorgen dat de Tonzentinj'rastructuur op-en-
top blijft, met het ook op beschikbare budgetten, ea. Die taak wil en
kan ik niet helemaal op mezelfnemen, maar ik wordt gelukkig steeds
bijgestaan door enkele vrijwilligers, die ook graag een handje uit de
mouw steken, (ps. Dit is een oproep naar iedereen !)
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Kern

Kern

Voriiiiiig

'k Heb een gediebtje geschreven en de titel is "mezelf'..
Geboren de 21' januari in Vilvoorde.
Soms een mens van weinig woorden.
Ik woon in de Nienwegen in Kampenhout.
Volleybal, chiro, snowboarden. tekenen en Tonzent is wat
mij bezighoudt.
In Don Bosco Haaeht volg ik Economie- Talen,
Later zou ik graag een diploma leerkracht lager
onderwijs behalen. Muziek: Lamb, Coldplay, PrimeSTH,
E.skobar,.. alles zowat,

Qua eten: kip kebab, frieten, wok., zelfs simpele kave pla.
'k Heb 2 broers: Koen en Breeht.

Favoriete .stad: Gent., 't is echt.

4 oktober dan kom ik ni dan moet ik naar 7 ziekenhuis voor mijn knie
Met Pantène pro- V was ik mijn haartjes, en daarna doe ik het .sonts in 2staartjes.

Fuif

Joe, voor zij die ons nog niet kennen (shame on you)
Wij zijn Boris en Helena. Wij zullen jullie hel komende jaar
de zaligste f'uifkes pre.senteren en ervoor zorgen dat jullie
jullie bee.stig amu.seren. Moesten jullie iedeeën hebben of
opmerkingen, kom dan gerust naar een van ons twee en lucht
je hart.
We zullen doen alsof we luisteren en al.sqfhet ons iets

kan .schelen ... nee nee we zullen er dan iets mee doen en zo

krijgen jullie gewoonweg de heerlijkste fuiven die Tonzent te
bieden heeft!
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Kern

Podiumprogrammatic

Ge zult mij wei allemaal kennen als de s 'Jokkos, maar
eigenlijk heet ik Johan Ruhhens. Ditjaar zal ik opnieuw
(2 jaar geleden ook al) de podiumprogrammatie op mij
nemen, en krijg daarbij assistentie van Krikkes. Het is de
bedoeling dat wij elke maand een optreden voorzien in
onze "living Het zou naar het sehijnt ook de bedoeling
zijn om daar volk naar toe te krijgen. En daarvoor heb ik
de hulp nodig van ulle. Als we er in slagen om binnen dit
en 3 jaar te eoncureren met de AB, geef ik een vat! .(sjokomelk)

Krant

Hey!
Ik ga dit jaar voor de 2'''' keer de krant in handen nemen en
zo laat ik jullie alle nieuwtjes weten van het reilen en zeilen
in het Tonzentgebeuren. Vorig jaar is alles goed verlopen maai
er zijn nog werkpimtjes naar dit jaar toe. Je leert maar door
het te doen he. Toch nog een oproep aan diegenen die toch wel
eens een artikeltje zouden willen schrijven... zou wel leuk zijn.
Artikels met hopen, .schrijvers te weinig!!!
Bye bye
Siska

Grafische Vormgeving

Reeds 19 jaar huppel ik rond op deze planeet onder de naam Ellen.
Op de Jbto zie je mij nog lustig plonzen in het zwembad, maar
tegenwoordig hou ik me daarnaast ook nog met andere dingen bezig.
Sinds dit jaar zit ik op kot in Gent, waar ik hoop te slagen in de
opleiding Reclame en Grafische Vormgeving. Let's keep those legs
cros.sed (...). Al kan ik ze beter twee keer kruisen op een goeie afloop,
want in december moet ik mijn rijkunsten bewijzen met onze
voorhistorische KIA. Njammie! Voor de rest wens ik iedereen alvast
een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar, vergeetachtig als ik
hen, kan ik er niet snel genoeg bij wezen. :-)
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Kern

Stripbib

Ik hen Fanny, geboren in het gezegende jaar 1972 en lot
niet zo lang geleden actief ais strenge penningmeesteres
(of is het penningjnjfronw?) tijdens het Ancien Régime van
Tonzent, we spreken hier nog voor de Franse Revolutie en
de uitvinding van de zelfhriiinende broodrooster.
Vandaag, in de nadagen van mijn leven (ik ben er tenslotte
al 30), vermei ik mij met rustige karweitjes zoals het
bestieren van de Stripbib van ons favoriete jeugdhuis. Een
beetje té rustig de laatste tijd trouwens, wat zelfs op mijn leeftijd niet goed is.
Het dunkt we (en met mij mijn hoogbejaarde handlangers) dat de stripbib een onbeminde
onbekende is bij de jonge garde (u dus), die meestal nog nooit een voet in de stripbib
heeft durven te zetten. Het bezoekersaantal loopt terug, terwijl de collectie strips elke
maand groter, breder en dus geweldiger wordt. Kom dus dringend eens een kijkje nemen,
gewoon uit nieuw.sgierigheid. om ter plekke in een knusse fauteuil een strip te lezen, of -
waarom niet? - om enkele strips te ontlenen! De nieuwe openingsuren zullen je daarbij
helpen. Voortaan zijn \i t' elke zondasavond open van 19 u tot 21 u.
Bovendien hebben twee jonge turken (.Jeroen en Koen) zich aangeboden om elke laatste
zaterdag van de maand, van 21 u tot 23 u. de boel open te houden. Handig als u liever
niet met vieze oude-mensenziekten in contact wenst te komen!

We zien je graag kotnen! En nu samen: "Hip! Hip! Stripbib!".

Tap

Ellow.

Ik ben dus de nieuwe tapverantwoordelijke. Het belangrijkste van
deze functie is de bestellingen doen bij den brouwer, m.a.w. ulle
voorzien van booz. En dan nog afen toe nen tapcursus geven en
ervoor zorgen dat de taplijst volstaat, daar kunnen jullie natuurlijk
bij helpen door ne keer te tappen als ge bijvoorbeeld niet weet wat te
doen. Ook zal ik proberen elke maand een 'drankje van de maand'
te voorzien. Ik ga mijn best doen otn deze functie tot een goed eitide
te brengen samen met uw medewerking.
Greetings.

Ken. uw tapverantwoordelijke
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Kern

Makro

Gegroet,

Mijn naam is André AKA den dokter AKA long term bitch. Ik ben de
nieuwe macro-man, dus als iemand een verzoek heeft om Tonzent
zijn versnaperingen te verrijken ben ik de man waarJullie naartoe
moeten komen. Ik dood soms kleine konijntjes in mijn slaap, een
ietwat lastig neveneffect van mijn nieuw verworven functie in bet
Tonzent gebeuren. Peace out homies.

Uitstap

Hmmm ik ben dus Jeroen . Ik ben verantwoordelijke in de Kern
voor de uitstappen. Da wilt dus zeggen da u t' de toerist in ons loslaten
en ons op den buiten gaan amuseren.
Jeroen f

Instuif

Owkay, ik ga mij dit Jaar inzetten voor de afdeling "instuif",
eerst was ik niet echt zeker van mijn stuk omdak ni zeker wist

ofda ik daar wel voldoende tijd voor had enzo maar der zijn
al verschillende ideën en mensen die willen meewerken dus

ik ben er van overtuigd dat met hulp de instuiven dit Jaar
collectiefaattwezig zullen zijn. 't Is tenslotte een kwestie van
teamwork, dank u.

"p.s.: pinch my nipples baby"

En dan nog 2 open plekken die nog steeds kunnen worden ingevuld door iemand van
Jullie.
De functies zijn:

- sport

- site

Als iemand interesse heeft om deze functie op zich te nemen, kom dan gerust iets zeggen
op een ledenraad of tegen iemand van ons in Tonzettt.
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WerkGroep

WerkGroep

Grafische vormgeving

Mijn naam is Bram. Ik zal me in de toekomst bezighouden met de
lay-oiit van de affiches van de activiteiten van Tonzent. Mensen met
gekke ideëen mogen zich tot hij niezelve wenden. Ik ga er prat op dat
jJensjes in de oven beter smaken dan die in de koekepan, zo zon
ik graag de lijfkoek beleven met sommigen uit Tonzent.

Uitstap

Hello, ik ben marthe en ben dit Jaar de helft van de
uitstapverantwoordelijke (samen met Jeroen) en ge zuit tille dus ni
vervelen! Tijdens de week zit ik op mijn kot in Gent. waar ik
kunstwetenschappen studeer en dat is ook een hobby van mij:
.ichetsen en schilderen, enz...

Verder heb ik een schat van een zus (waar ik volgens sommigen
sprekend op lijk) en een zotte hond Mayo.
Wie nog leuke ideetjes heeft voor een uitstap mag die altijd aan mij
toevertrouwen!

Slutjes en hopelijk komen Jullie allemaal mee uitstappen!

Stripbib

Hey. mijn naam is Koen Magdaleens en ik zal vanaf nu elke
laatste zaterdag van de maand samen met Jeroen de StripBib
openhouden van 19.00 tot 23.00 uur. Heb Je ook alle strips
in de bibliotheek gelezen? Is Tonzent gewoon dichterbij?
Of ben Je hier toch praktisch kind aan huis? Breng ons dan
eens een bezoekje in de StripBib. Er is een keuze aan strips
voorJong en oud en het is zeker de moeite.

Een Stripfanaat
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Zoekertje

Zoekertje

Tonzent is sinds de Bloleluclufuifzowiit in het bezit van een mooi dieftje! Het gaat hem
hier over een mooie lieve en jonge kater. Hij wandelde hier tijdens onze fuij'binnen en het
liefste wat hij doet is spelen, eten, slapen en gestreeld worden door Jan en alleman, 't Is
echt ne lieve en we zoeken een thuis voor dit manneke. Niet dat hij in Tonzent niet welkom
is, maar handig is dit niet. Tonzent is niet alle dagen open en hij zou hier maai- eens
moeten opgesloten zitten. Ik denk dat we allemaal weten dat dit niet mag gebeuren.
Hopelijk vinden we via dit berichtje wel iemand die deze poes wil en die hem dan ook
uiteraard met dezelfde liefde behandeld zoals wij dat doen.
Laat ons iets weten.

AdressenCheck

EUo ello

Aan iedereen die nu een krantje heeft ontvangen heb ik iets te vragen! Willen jullie
allemaal eens kijken als jullie adres en naam goed gespeld is?
Als dit niet het geval is, kan je het altijd mededelen en dan veranderen wij het zo snel
mogelijk. Je kan dit ook zelf veranderen op de site. Wantje weet het ofmisschien weetje
het niet maar als je lid bent heb je ook volledige toegang op onze enige echte Tonzent-
site. Daar heb je je eigen hoekje met je gegevens in en daar zalje adres instaan. En zo
kan je het dus ook veranderen. Fiiieeuw wat nen uitleg.
Thx
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StripHoek

SfripHoek
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Bezoek ook eens de site van Reinhart: wmv.reinliart.he
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TapLijst

TapLiJst

Iedereen die eens wil tappen is meer dan welkom!!! Er hangt een maandelijkse taplijst
aan de valven boven de toog en daar mag Je Je altijd opzetten.
Hier volgt de vaste tanliist:

week: woe: Kwinten

vrij: Helena

zat: Johan

zon: Ken en Bram

2^'*' week: woe: Mieke
vrij: Ellen
zat:

zon:

i''' week: woe:
vrij: Frank}' en André
zat:

zon:

4'''' week: woe: Kri.stof Bonnarens
vrij: Marthe en Jeroen
zat:

zon:

Wil Jij ook op de vaste taplijst terechtkomen, hou Je vooral niet in!!! Storm erop af nu Je
nog zoveel keuze hebt. Ook deze lijst zal u boven de toog kunnen vinden. Dicht bij de
bron!

Hangt de lijst er niet qfje hebt vragen over het tappen in Tonzent, ga dan gerust eens bij
Ken langs, onze nieuwe tapverantwoordelijke.

Als Je op de vaste taplijst staat en Je kan eens een dagje niet komen is dit niet erg. Je zoekt
iemand anders om in Je plaats te tappen en dan komt dat allemaal in orde.
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Wha tHappened

What Happened
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jm

Trcfdag "New Stvlc'

Zkt .11 I-freaks Oii/v)

U kon het al lezen in onze vooruitblik... Op 5 oktober is er bij JGM veeeeel te doen.
Hier een kort overzicht om u er zeker van te overtuigen van te komen!

Er zijn drie area 's (miisic, aetion, Xploring) met elk verschillende workshops. Workshops
rondjeugd, jeugdhuizen en jeiigdciillniir. Vooral doe-dingen, vorming op een plezante
manier, waarjouw inzet en engagement centraal staat. Maar ook de eerder traditionele
en belangrijke jeugdhuisthema 's verdienen een plaatsje. Om 14 u. volg je een workshop,
om 16 tl. een tweede, de workshops die je wil volgen, kies je ter plaatse.

Het aanbod ziet er ongeveer zo uit:

Music-area

olievatenpercussie: D.J.-cttr.ius; toogartikelenjam.>!e.ssie : organiseren van
fuiven/evenementen (+ Sabam. billijke vergoeding): didgeridoo; ludieke muziekquiz.

Xplorins-area

Camera (korte video-acts): steme.\pre.ssie; De Naakte Waarheid rondjeugdhuizen;
Bodypainting: de Strijd der Seksen: Beauty Farm (mas.sage en andere lichamelijk genot):
Jeugd en Seksualiteit.

Aciioii-area

Fotografie (Camera Obscura): Stijldansen: Circustechnieken: motivatie in hetjeugdhuis:
veiligheid van het jeugdlokaal: EHBO: tapcursus: e.xoti.sch koken: streetdance:
activiteiten organiseren: conflicthantering.

Ik zou zeggen "keuze genoeg, allen daarheen!H"
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Verjaardagen

Verjaardagen

Oklohei' Sovember

2  Peler C 'orbeels 2  Jelle Lauwers

Kwinien 1 'erspenrl 5  l.unrens l 'an Dessel

4  André Seboovoeris 7 Jeroen Clinekemolie

Anneleen Crnl KI Tom Terdeven

11 Dominik De linyser 13 A nneke Janssen

17 Jo Aens 14 Dieier Peeiers

m dingen I on Proel 13 liarbara Burhè

23 Loes Jonssens 2d Ban Tanbesie

2'l llans Jonssens

30 A'ieo lande l'enne

ll i'cs Iwricihl iiwr kleine itin^en
Mei een mooie hloeni die hioeit

Me! de rooeltjes die :int^en
Mei hel vUndertje dol sloeil
Mei de held're re^iendnippels
Mei de blijde zonnesehijn

ll 'ee.s' bevriend mei kleine dingen

Don zul Je ollijd ;^ebikkiiz zijn!

•  • •• •
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Agenda

Agenda

Oktober Sovvtubcr

Zaterdafi 5 oktober
'/re/tla^ J(!:\l

Ziiteriltiii 2 novettther

(Irease iii.sfiii/

> 'rijdaii I / oktober
Kern en ledennnnl

iV t.e.iu. // noveiiiher

Tnnzentm-ekend

Zuterduii 12 oktober

Jnin SItiin

Zuterdu}> ') november

Kern en ledenrancl

Zoterdaif I') oktober

Blote/inJ'
Zaterdai> 9 novemeber

//.//.//- Kwis

I rijdiii^ 15 november

Ctame-ni;e.hl

Zaterdati 16 november

Hoihl- instni!

Zaterdai^ 23 november

Kern en ledenraad

7 DECKMHER

Sint in 'i'onzent
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