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^Vees Voorgezeten

VoorWoord

Aloha!

Allereerst allemaal ne gelukkige nieuwjaar (beter laat dan nooit hé).
Moge het jaar één jaar worden als één nooit tevoren.;-)

Moge het een jaar worden waar we allemaal respect hebben voor elkaar, en dan heb ik het niet
alleen over Tonzent-lid tot tonzent-lid. Maar ook respect voor onze omgeving, laten we hopen dat

we allemaal een beetje uitkijken wat we doen, en welke last/hinder het voor onze buurt
veroorzaakt, (my god Kwinten, nu gaat ge wel ver zenne)

Vertaald in het nederlands: "Amuseer u te pleiter het volgende jaar, maar als je aan Tonzent
vertrekt of toekomt, doe dat liever niet met gierende banden, de muziek in je atito hoeft echt niet
even luid staan als die in Tonzent, voetballen kan ook op andere plaatsen dan in de buurt van
auto 's en nieuwe omheiningen. En als het kan, zet dan je auto op de parking rechtegenover

Tonzent, de zijdeur is tegenwoordig toch vast. "

Bon, zover de officiële, saaie-zaag, en cliché kant van deze voorjaars-spcech!
Ook Tonzent heeft oud naar nieuw gevierd, en dit met een record aantal volk (61), en met een

record aan ambiance tijdens de overgang. Een beestig feest, het was dit jaar echt hoe meer zielen
hoe meer vreugd. Laat dit een trend zijn die zich het volledige jaar verdcrzet! Licht uitgedrukt,

een succes...

Er staat het komende jaar weer vanalles op het programma.

Allereerst het galabal, Zillionzent, een dropping, breakdance en ook nog een hele hoop speciale
instuiven en andere. Zelfs de BloteLuchtFuif zal dit jaar weer plaats hebben, en dit wel op

'zaterdag' 30 augustus. Mensen die zin hebben om mee te werken aan dit megafuifje spreken best
Steven Van Loock of Filip Fikkes Croon eens aan, of houden de valven nauwlettend in het oog

om te zien wanneer de volgende Bloteluchtvergadering is...
Daarnaast hebben we ook nog een algemene vergadering, dit om eens te kijken hoe het voorbije
halfjaar al geweest is en om nieuwe statuten goed of af te keuren... meer daarover lees je wat

verder in deze krant.

Aangezien mijn blad hier ondertussen al goe vol staat, ga ik hier stoppen met zagen, en je laten
genieten van alweer een meesterwerk van een TonzentKrant...

Uw badsloef-voorzitter.

Kwinten
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TeRugBHk

TeRugBUk

Zaterdag 30 november

Was het nu 90 of 80? - fuif

Zondag 1

KifI ka

december

Paniek doet mij nu al elke keer bijna een
zenuw-inzinking krijgen. Voor 12b w er
gewoon geek kal te zien (buiten de
Boswandeling dan) op de fuiven. Ik vind
dat zooooo jammer aangezien de beste
muziek in het begin al wordt gedraaid.
Waarom zo laat pas toekomen? Hetfeestje
is dan al enkele uren op gang en de
mensen die er dan al zijn willen graag met
JOU samen groovy staan shaken op de
dansvloer.

Zeker bij onze 90-80-fuifalwaar Jurgen en
Gompy het beste van zichzelf gaven.
Misschien zelfs nog iets meer. want toen de
fuif eigenlijk gedaan was toverde meneer
Tobback nog even een showke te
voorschijn op algemene aanvraag van
enkele mensen. Ook hun dag um dan
weer geslaagd. Je ziet Tonzent en z 'n
fuiven zijn er voor iedereen.
Dus als je eens een idee hebt
van awel è, zo 'n fuif moet er is komen, zeg
me dat genist ik heb niet liever.
Trouwens voor de ZiUionzent-fuif
is er een latere datum afgesproken zodat
ook diegenen van de Univ en
Hogeschool er kunnen bijzijn, want die
zaten op IO januari nog volop in de
examens. Jaja. Tonzent denkt aan alles en
iedereen....

Helena

Keizer weet ik veel wie. was blijkbaar leuk
want er waren heel wat kindjes naartoe
gekomen. Wat leuk is want dan komen et-
centjes in het laadje.
In de vooruitblik van Autstin Powers had

ik enkele zinnetjes uit defilm vermeld en ik
denk dat deze nu wel absoluut in gebruik
zijn genomen. De film was geweldig
(deiih. het is Austin Powers) en er was
redelijk wat volk op afgekomen.
Mooi. mooi zou ik zo zeggen. En zeker als
de 'ik-wil-nog-fihn' microbe blijft hangen.
Want na de hoofdfilm kwam er nog een
fdmke te voorschijn, wel niet meer op
groot scherm maar bon. de sfeer kon er
alleen maar gezelliger op worden hé. Zo
lekker intiem in de zetel bij elkaar, handje
op knie en dan stilletjes wat naar boven
enzo jaja... mh. oké neen dat is nu ook
weer niet waar maar gun een meisje haar
fantasietjes. Overfanta.sietjes gesproken,
zien er nog mensen dat zitten om eens een
fhn-nachtje in Tonzent te doen? Een
heuse Pijama-party?
Laat mij eens weten
of dat jullie wat lijkt
want ik zou dat

persoonlijk 'dolletjes
vinden maar alleen is

dat natuurlijk wel
minder hé.

Helena
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TeRugBUk

Vrijdag 7 december

De Sint

Daar wordt aan de deur geklopt..
Hard geklopt, zacht geklopt.
Daar wordt aan de deur geklopt..
fVie zou dat zijn?
En Ja hoor, het waren de Sint en zijn
muzikale pieten(en piet Beire!) die ons
zoals elk Jaar een bezoekje kwamen
brengen en wat brave en stoute kindjes
naar voor riepen. Zo mocht Mieke haar
poep verkennen en Ken zijn
evenwichtskunsten tonen, Boris mocht zijn
spieren showen en Jurgen zijn
bouwtalenten. Den dokterJongleerde met
wc-papier, den Beire zijn schaap kennen
we nu ook allemaal en den Tom zijn haar
heeft nog nooit zo goe geroken!! Helena
mocht wat lekkers mixen en Koen kreeg
zwarte stippels. Kwinten kon eindelijk zijn
'sm-neigingen' in het publiek vertonen en
Hans moest bewijzen dat hij nog kon auto
rijden. De gebroeders Daems
vroemmmden er op los en de Franky en
den Bram..tja, daar werd mee ge.speeld.
En toen vertrok de Sint terug naar Spanje.
Tot volgend Jaar!

Anneke

y
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TeRugBUk

Vrijdag 13 december

Uitstap Kerstmarkt Leuven

Het was weer druk in Leuven-

We vertrokken aan Tonzent met

overvolle auto 's richting kerstmarkt in
Leuven. Overvol inderdaad, want onze

vrienden de aspi 's moesten ook in
Leuven geraken op deze avond...
maar das altijd welfun met zoveel volk in
een klein voitureke! Na een handvol

verkeersovertredingen en wat gevloek
omdat er in gans Leuven geen één
parkeerplaat.ske nimeer vrij
gebeurde het eerste kerstwondertje.. :
parkeerplèk op nog geen 100 meter
van de kestmèt !l (hallelujah) Na een tijdje
in de kou te staan wachten, was iedereen

aangekomen...
Vanafdan was het van jeneverkraam tot
jeneverkraam!
Ondertussen wat neuzen tussen al die

gezellige kraampjes en iets zoeken om te
eten natuurlijk.
Wist je trouwens dat je met een kerstfakkel
niet je sigaret mee kan aansteken. maar
dat het een opgerold stukje vet( met hier en
daar wat vlees ertussen) op een stokje is
??!!

Sommigen hun geluk kon zelfs niet meer op
toen ze het ' Wodka-aan-1,50-euro-

kraampje' hadden ontdekt!
Zo zie je maar.... zo een kerstmarkt maakt
iedereen wel iets gelukkiger...

''i:Boney

Zaterdag 14 december

Relaxatie-avond

Kuche, Kuche... Wat is dat hier allemaal.

Een turks .stoombad ? Een indiaanse

zweethut?Ofeen Scandinavische sauna?
Neen, hoor, het zijn de wierrookstokjes van
ons Milena! Wat is er hier nu weer aan de

gang ?Het podium ligt vol met dekens en
kussens, met daarop enkele genietende
dames, die gewillig en halfnaakt worden
gemasseerd door de heren-masseurs van
dienst. Deze tijd werd anders niet verkwist:
er werd tussendoor nog stevig geblokt,
want de examens waren nog niet gedaan
... Er was wel niet te veel volk, maar

anderzijds ook niet te weinig! Dat smaakt
naar meer! Krikkes

Vrijdag 20 december

Cliiro-fuif

Heel wat nieuwe gezichtjes... ja ik zeg
tjes' omdat het een heel erg jong publiek
wfli. Altijd leuk natuurlijk want die
mensen worden ook ouder en zullen later

ook nog op fuiven verschijnen. Er was een
gekende Chiro-fuifambiance en het maakt
dan niet uit ofje met 5 of met 50 bent. De
muziek was goed, er werd gedan.st en
gedronken en daar draait een fuif om hé.
Voor de rest weet ik persoonlijk niet ofer
nog veel dingen te melden zijn. Ik weet dat
Franky heel erg moe iva? en boven een
klein dutje heeft gedaan, dat Loes en
Gizmo ook vrij 'moe' waren en een beetje
sliepen,... Daaruit kan ik alleen maar
afleiden dat er flink gewerkt is om de fuif
te doen slagen. Op naar de Aspi-fuifhé
mensen, bereid jullie al maar voor en
oefen wat nietrwe danspasjes in om de
dansvloer ten volle te gebruiken, helena

TonzenfZijde 6



TeRugBh'k

Donderdag 26 december

Bond - Instuif

"Hello, My name is Bond, James Bond",
hoorden we vaniiil elke hoek van Tonzenl.

Overal stond dan ook een tv-toestel met

nen super bangelijke fdm van James. Er
waren oudere films bij en nieuwere...
Qua verkleding, niet slecht... We hadden
een echte Bond-griet, die wel wat
moeilijkheden had om ne zit te placeren en
voor de rest heel wat sexy Bond-imitaties.
Op de koop toe, waren er heerlijke sigaren
verkrijgbaar in Tonzent, om het imago van
James hoog te houden. Voor de Bond-
liejhebbers was het dus een echte mustl

Zaterdag 28 december

Clochard-instuif

Bangelijke inkleding. Het precies een
stort en dat was ook wel de bedoeling.
Overal dozen en kranten, tafeldoekjes uit
papier, ... Knap gedaan. Sommigen
onderons begonnen echt eens na te denken
over het feit dat wij het goed hebben om
niet onder die kranten te moeten slapen.
Sommigen hoorde ik zeggen "Ja nu weet ik
waarom ik moet studeren hel" En dan had

je er nog wat die de kruiswoordraadsels
die vastgeplakt waren op de tafels
probeerden in te vullen...
Leuke bezigheidstherapieën vindje in
Tonzentl

Dinsdag 31 december

Oudjaar

Het moet niet altijd de brabanthallen of
één of andere stad.sfeestzaal zijn l U zocht
het dichter bij huis ? U had groot gelijk l
Tonzent deed tijdens de jaarovergang zijn
deuren open voor een feestende troep van
60 man l De fessen aperitief gingen er
vlotjes door, en de gourmet-maaltijd werd
gesmaakt. Maaaaaarrrrr... m'c75 er niet
afgesproken dat de mensen die geen
cadeautje meehadden, moesten afwassen ?
Wel, wel, wel, die zijn er dan toch goed
van tussenuitgeglipt. Nen dikke mercie
aan de sjokkos en Leslie voor alle
gourmetstellekes af te schuren 1 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, l... de-isert! En, amaai, 'k

vraag mij af ofden tiramisu wel is
opgeraakt ('t uw van willen maar nie
kunnen). Al die caloriën (of zijn 't nu
kilojoules) moesten er wel terug afgewerkt
worden, maar wij hebben aan alles
gedacht! Hiervoor werd nog een knallend
fuife ingericht, waar de mensen gretig
gebruik van maakten, tot wel 6 uur in de
morgen. Welja, tot volgendjaar l
Stoffel

TonzentZijde 7



VoorUifBUk

VoorUitBÜk

Zaterdag 1 februari

Jeugdhuizentocht

Op 1 fehi-uari om 19.00b heb je de kans
om aan Tonzent in een gestroomlijnde
bus te stappen. En voor maar 2 € leer je
anderejeugdhuizen in onze naaste en niet
zo naaste omgeving kennen.
Maak kennis met met de stamgasten en
leer andere geneugtes en ondeugden
kennen. Na een vijftal jeugdhuizen
bezocht te hebben, vertrekken we terug
naar ons geliefde basisstation zodat we
tegen Ol.OOh terugzijn.

Joen

Zondag 2 februari

KIFIKA

Aaaaah-i-iaiaaiaiaiaaaaaaaaaaaaaaaaa

... neen ik heb me geen pijn gedaan (oké
een beetje misschien maar 't is niet erg)
Ik deed gewoon eventjes mijn grote super
held na. Hebje kunnen raden wie? Den
Tarzan natuurlijk, maar niet den echte
mensen-Tarzan hé, de getekende Tarzan.
Die is vele leuker en grappiger en heeft
super-hippe vrienden. Ze maken de tofste
dingen mee en er komt zelfs wat
romantiek aan te pas. Zodus, zeg het
tegen kleine broer en zus, buurmeisje of
neefjes: Kijika is cool en Tarzan zal er
zijn II

Voor de iets minder jeugdige-kijkertjes is
er natuurlijk ook altijd wat voorzien.
Uiteraard is Tarzan ook voor deze

mensen nog een aanrader maar kom ook
's avonds eens kijken wat Super-Studio-
Ciné-Kiné-Tonzent voor jullie heeft
voorzien. Vandaag wordt het: Event
Horizon... kan niet slecht zijn het gaat
over de ruimte en er zit wat actie in, wat

science-fiction en een beetje horror.
Dus kom naar Tonzent, bestel een zakje
chips ofzo en zet uw poepie in de zetel en
geniet van defilmskes.

Helena

Vrijdag 7 februari

De Daders

Jawel, Tonzent had onder de "ouwe

zakken " veel goeie muzikanten. Zij
vormden "De Daders ", en nog andere al
da niet betere groepen.
Onlangs begon het (zo gaat dat bij
muzikanten) weer te kriebelen onder de
oksels, tussen de tenen, achter de oren,

in de neus ajin, overal waar het maar
kan kriebelen.

Met als gevolg een comeback (zo heet
dat) voor deze Nederlandstalige(en ook
engelstalige) rock van eigen bodem (van
eigen bodem = o.a. Stef, Rein, Aster, /
Komt dat zien. Komt dat zien....

S'Jokkos

TonzentZiJde 8



VoorUifBUk

Zaterdag 8 februari

Scoutsfuif

Vriidaq 28 februari

GalaBal

IVe gaan party-en vanavond!!!!!!!!!!
De scouts gaat hier de ramen eens goed
doen trillen en wij gaan mee trillen op de
bassen...

enfin op de muziek van de bassen, mmm
nee op de bassen van de muziek.
Ja bon. we gaan gewoon
J'eesteeeeeeeeeeeeeeeeuuuuuuuuuhhhh!!!!

Zaterdag 22 februari

LAN-party II

Manne, tis weer zover: brengt uwe pc
naar Tonzent!

Bij de vorige lan-party waren der maar 6
pc-kes dus miscluen kunnen we bij deze
proberen een properder aantal te
halen, het netwerkske zal dit zeker wel

aankunnen en daarbij:

hoe meer mensen hoe meer unreal

tournament, counterstrike/haljlife,
quake3, maak van uw pc een ware
game machine (of doe dit als ge hier zijt,
ook goe) en spoor de mensen aan om
dit ook te doen en te komen...

Breng dingen mee dat anderen wel tof
zouden vinden ok te sharen of whatever,
let the gaming en leeching begin!

Franky

Gala-bal... Whatthefuck? Een bal met
gala-kleren aan? Neen, dal denk ik niet
dat het is... Wat het wel is? Fancy,

opgedirkte mensen die hun booty naar de
dansvloer begeven alwaar zij een dansje
zullen ten berde brengen. Maar om in de
feest-sfeer te komen moet er natuurlijk
iets aan vooraf gaan. Een goed
gecamouf eerde rede om te drinken en te
giechelen. Een moment van vermaak
waar de mensen allemaal goedgezind en
gewillig van worden... Misschien ... een
POP-POLL, da's alt ijd plezierig
Iedereen zit dan vol .spanning te wachten
tot hij of zij op het podium wordt
geroepen. Anderen beginnen zich dan
nel te verstoppen omdat ze zeker NIET op
het podium willen. Wie er op het podium
eindigt, beslis jij als Tonzent-lid nog
steeds. Vul de Pop-Poll zo snel mogelijk
in en bepaal mee wie er de nieuwe
man/vrouw van het jaar wordt en wie de
mooiste kleertjes draagt en al de rest.

Helena

Optredens:

Vriidas 7 maart

NEKST

Zaterdas 5 april

MUSCLE MEN

TonzeniZiJde 9



VoorUitBh'k

Zaterdag 8 maart

Top-100-fuif

SmeUs like leen spirit van Nirvana op I...
dat weten we a!jaren. Niet noodzakelijk
in feite. Want als iedereen nu ne keer een
briefje inviild met zijn/haar persoonlijke
voorkeuren dan zal de Tonzent-Top-IOO
er eens helemaal anders uitzien. Pas op.
stem naar je eigen gevoel en laat je niet
leiden door de gedachte dat het er toch
nooit in zal komen. Je hoeft helemaal
niet de kla.ssiekers op de schrijven. Zet er
maar nieuwe muziek in. maar vergeet
gewoon de oude niet. Blabla, het wordt
hier ingewikkeld. Schrijf gewoon jouw
top W op een papierke, stop het in de
doos en kom naar defuifom te zien ofjou

liedjes de Top hebben gehaald. En kom
op tijd zodat je de goeie nummer WO en
99 niet mist want daar zit vaak de beste

muziek tussen.

Helena

Zaterdag 15 maart

Dropping

Inten'iew met een gedesoriënteerd wezen
dat hier zit na een test van de

uitge.stippelde route:
S'Jokkos: "Ik denk niet dat we er zonder

hulp van buitenaf uit zouden geraken. Als
voorzorg neem je best slaapzak en tent
mee. Voor mensen die werken ofnaar
school moeten maandag ga je best een
doktersbriefje halen voor een week of 2.
Gsm 's zijn nutteloos wegens geen
ontvangst ofkunnen vergaan in een
hoopje drek van een nutteloze kikker."

Wees dus gewaarschuwd. Vertrek aan
Tonzent om 9 uur.

Joen

Zaterdag 22 maart

Soap/movie-Instuif

Voor alle men.sen die graag eens in de
spotlights staan, of hun acteertalenten is
willen bovenhalen, is vandaag de dag
aangebroken. Probeer een groep samen
te stellen waarje een goedfilmke mee
kunt maken. Een grappig, een romatisch
of een horrorfilmpje. Laat je fantazie de
vrije hop zou ik zeggen. Hou de valven in
het oog om te zien wanneer we eraan
beginnen. Al zeker in de namiddag zodat
we tijd genoeg hebben om te ftlmen en
dan 's avonds is het de vertoning.
Verkleedkleding is welkom.

Zaterdag 29 maart

Breakdance

Een soort dans die bestaat uit

acrobatische bewegingen, waarbij
verschillende lichaamsdelen de grond
raken (vb. de rug en het hoofd),
normaal uitgevoerd op het ritme van
rapmuziek en afkomstig uit Harlem. En
nu

dus ook in Tonzent..woehoew..

Mieke

TonzentZijde 10



Strfpkes <S Deadline

KUISEN KUISEN KUISEN KERN EN LEDENRAAD

1 februari en l maart 16 februari
2 maart

J 15 maart

29 maart

GENCWCO^ V \
WUi

eerMCi^jevRij'.
zou IK STRlPG lezem?
NAARZSe
TERRAOJSS PCSM?

NAAR pe SAUfvlA?

TOTAAL OlrtïR
Jürs) TOeOÊM

l< «SCMRuJP HEM C?e
rt?6>tG RewcaiE \ooR:

VMAT 'N eeiukl
IK CWCUT e\«rj
cnr IK eervj

CHiNjeGS vAfV^
HAP C^AG€GOOIP.
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Algemene Vergadering

AV

Zuterdas 15 februari

Tussentijdse Algemene Vergadering (A V)

Nu ai Algemene vergadering hoor ik u zeggen... Jawel, en niet zomaar ééntje...
Dit zal een datum worden die in het geheugen van Jeugdhuis Tonzent zal gegrift blijven,

en dat is gene zever...

Volgende punten staan op de agenda:
• Tussentijdse evaluatie. Hoe is dit voorbije halve werkjaar al verlopen?

• Financiële evaluatie. U krijgt het financiële verslag van de eerste 6 maanden
voorgeschoteld. Met bijhorende semi-projéssionele uitleg.

•  Voorstel nieuwe statuten (waarom?: zie verder).

• Stemming nieuwe .statuten
•  Voorstelling herwerkt binnenhuisreglement

Zoals altijd zullen de koffiekoeken op je zitten te wachten...
We beginnen om 15u, dus gelieve ofwel op tijd te zijn, ojM'el niet te komen ;)

Tot dan,

Kwinten.

TonzentZijde 12



Top 100 Fuif

Top 100-FuiF

Vul nu ie top 10 in en wie weet komen huw lievelinesnummers

in de tou 100 van Tonzent,

TITEL NUMMER NAAM GROEP

L...

2...,

3....

4...,

5...,

6....

7...,

8....

9...,

10.,

NAAM (van uzelf),

Dus dat bovenste knipt ge maar uit u boekske en ge
smijt het binnen in Tonzent,

Eén van deze dagen zal er een Top 100-brievenbus op de toog staan,
waar ge u papierreke in kunt droppen.

Ben je nu super gehecht aan je krantje maar je wil toch je top 10 invullen,
zuilen er in Tonzent ook wei lege invuipapieren te vinden zijn.

Veel denkgenot!

TonzentZiJde 13



NieuwsFUfs/JGM

NieuwsFUts

*** Vanafnu zat de zijdeur gesloten zijn. Dus als je tapt: doe de deur open, ga binnen en
doe ze weer vast. Er zijn 3 grondige redenen om dit te doen:

1) geluidsoverlast voor de buren (telkens de deur opengaat)
2) het stimuleren van de parking vanvoor aan Tonzent
3) het beperken van verspilde energie, (warmte en geluid)

♦** Waarschijnlijk heeft iedereen het al wel gemerkt, maar voor de duidelijkheid:
onze bierprijzen zijn gestegen met 10 eurocent!!!

Dit komt door de stijging van de bierprijzen. Voor de frisdrank-drinkers onder
ons is er geen probleem, die behouden hun 80 cent waarde.

*** Ma de poort, is nu de keuken aan de beurt geweest. Deze heeft een jlinke beurt gehad
en ziet er weer uit als nieuw... Ok overdrijven mag een beetje he.
Nu de toog...

Gezocht: Jeugdhuisanimator m/v

De naam van de jeugdhuismedewerkers cursus van dit jaar georganiseerd door JGM
(jongerengemeenschappen), de overkoepelende organisatie van jeugdhuizen waar
Tonzent bij aangesloten is.

Wanneer?
Maandag 7 april 2003 (9u30) t/m zaterdag 12 april 2003 (lóiiOO).

Wat?
Een dynamische cursus dat meer lijkt op interessante tijdsbesteding om ervaringen uit te
wisselen en nieuwe mensen te leren kennen.

Wie?
Om deel te nemen aan de "50 uren voor jeugdhuisanimatoren " ben je minstens 16 jaar
oud

Bijdrage?
Aangezien Tonzent lid is van JGM betaalje € 120, waar je € 74 van terugbetaald krijgt
via Tonzent (gemeente). Dat betekent maar € 46 voor een week amusement en meer...

Vragen ofmeer informatie vind je via de website van JGM: jgm@jgnt.be
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What Happened

WhafHappened

SINT EN OUDJAAR
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BreinPijn

BreinPijn

SLANG

Vu! de woorden in volgens de omschrijvingen. Let op de richting van het in te vullen
woord. De letters in de horizontale balk vormen een woord.

1 tot 3 Bleekwater

4 tot 2 Zangspel
7 tot 5 Kwestie, item (Eng.)
6 tot 8 Jammer

DUBBELLETTERS

Vul de woordstukken in de linkse kolom met een woordje aan tot een nieuw woord. Met
datzelfde woordje voor de letters uit de rechtse kolom, krijgt u ook daar volwaardige
woorden.

gran

achter

debar

frau

bel

lijst
mat

knop
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70 Jaar Betty Boop

BettyBoop

70 jaar (Betty (Boop

Ontworpen door Qrim !Natwic^in dejaren '30.
"I^ontxvorp een t^fein fiondje en zette erse.\y vroinvenBenen onder. iB^denB^dat iBjn mijn
gedacfiten een poedeC ftadaCs Basisidee voor mijn <Betty."
^ram Bentien we ooBjvan Sneewwitje. OoB,dit BgraBter fieejt Bij grotendeels ontworpen
voor WaCt ̂Disneyl
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Poëzie

Poëzie

-Afwezig in gedacfiten-

}fijCoopt overstraal. Zijn Handen inz'n zaH^n, z'n ogen op degroncfgericHt.
dCij wandeCt rustig door...

Zij...

Zij fietst naar Huis. Qoed ingeduffeCd met wanten en sjaaC, Haar SfiH^op
oneindig. Ze trapt stevig door...

tpCots...

(PCots stoppen ze aCCeHei Jüj Houdt zn pas in, zij trapt niet verder.
Ze HijH§n omHoog naar de sterren, dfet zijn erveefvannacHt.

Mooi.. HeeCmooi

*zucHt*

Met eengCimCacH zetten ze eCfHun weg verder, afwezig ingedacHten...

Jana.
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Verjaardagen

Verjaardagskalender

Februari Maart

3 Koen TrappenIers 6 Steven De Prins

3 Nico Van Craenenbroeck 7 Hans Keppens

6 Liesbelh Goossens 9 Carmen Boilijn

10 David Borlolin 11 Vanessa Verlinden

11 Hacle Slevens 12 Johan Coosemans

11 Maarten Daems 13 Joyce Meulemans
11 Elly De Briiyn 14 Bob IVinkelinans

20 Sven Heisen 15 Johan Rubbens

22 Ruben Vanbeste 17 Bart Leclercq
23 Kim Wauters 24 Maarten Tijtgat

25 Bert De Prins 27 Steven Van Loock

26 Robbe Tijtgat 28 Karolien Hessels

29 Patrick Dekoster

30 Karolien Broothaers

UoPPV
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Agenda

Agenda

Voor ieder wal wils...

uari

entocht

^  :

\an

MAART

Zaterdag 1 maart
Kui.sin.stui/

Zondag 2 maart
Kern en ledenraad

Vrijdag 7 maart

Nekst

Vrijdag 14 februari
Valenlijnsinstuif

Zaterdag 15 februari
AV

Zaterdag 8 maart
Top 100 -fuif

Zaterdag 15 maart
Kern en ledenraad

Zondag 16 februari
Kern en ledenraad

Vrijdag 21 maart

ZiUionzent

Zaterdag 22 februari
LAN-party

Vrijdag 28 februari
Galabal

Zaterdag 22 maart
Movie/soap - instuif

Zaterdag 29 maart
Breakdance

Zaterdag 29 maart
Kern en ledenraad

APRIL

Vrijdag 4 april
Kwis in Tonzent

Zaterdag 5 april
Muscle Men

Zaterdag 12 april
Dj-Cocktail-Party

I
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