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VoorWoord

VoorWoord

The sun is shining. the weather is hot...

Het begin van de vakantie is nabij... of toch voor de studenten onder ons.

Vakantie betekent voorTonzent meestal: drukte in de keet

En dit jaar gaat dat niet anders zijn, maar dan net iets anders.

Zoals de meesten wel weten zal Tonzent de eerst komende maand(en) omgetoverd worden

tot een bouwwerf. En neen het zal hier dan niet over een speciale instuif gaan, maar wel

over deftige verbouwingen, met een nieuwe inkom, stripbibtrap, nieuwe toiletten, enz...

Tonzent zal steeds open blijven, en als het niet in die oude kapel kan, dan zoeken we wei

een andere tijdelijke locatie.

Maar daarnaast zuilen er wel nog gewone activiteiten zijn zoals je in deze krant zal kunnen

lezen. En de Jeugd 14 Daagse niet vergeten natuurlijk.

Eén van deze activiteiten is de Algemene vergadering, waar jij verwacht wordt! DE dag
waarop alle leden hun lof/gal kunnen verteilen over Tonzent, haar werking, haar bestuur &

Kern en haar leden. Ook de dag waarop de raad van bestuur komt vertellen hoe het

financieel met Tonzent gesteld is en hoe het al dan niet verder kan & moet Maar ook DE

DAG waar de nieuwe raad van bestuur gestemd wordt.

Net als ieder jaar zal de oude raad van bestuur een nieuwe ploeg naar voor schuiven. Wie

dat dat allemaal zal zijn kan ik momenteel nog niet verklappen (vooral omdat ik het zelf

nog niet weet). Aan de stemgerechtigden (zijnde: regelmatige tappers, adviesraad, kern en

rvb) om hen goed te keuren of hen wandelen te sturen, (hopelijk het eerste)

Wat ik alvast kan vertellen is dat Kristof Bonnarens en Kwinten Verspeurt (mezelf dus),

respectievelijk secretaris en voorzitter, de boeken zuilen neerleggen en zich met andere

(hopelijk even nuttige) zaken zullen bezig houden.

Ais ze mij goed verzorgen en betalen de komende maanden, dan ben ik misschien nog wei

te vinden voor enkele werken van barmhartigheid. Maar ik ga geen beloftes doen, noch

contracten tekenen (tenzij het over grof geld gaat).

Toch zou ik nu ai Kristof en mezelf willen bedanken voor hun jarenlange inzet, tijd,

intelligente uitspraken en denkwerk, bloed, zweet en tranen! Jullie hebben dat flink

gedaan!

Met een glimlach sluit ik hierbij dan ook mijn laatste voorwoord ooit van de 'nieuwe

Tonzentkrant" af. Ik wens mijn opvolger evenveel zinloze inspiratie toe om deze rubriek op

een constructieve manier vol te kleuren.

Adios

Kwinten
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TemgBUk

TeRugBh'k

Woensdag 7 april

Bowlen

Het Is me wat, die definitie van sport De

ziei uitje iijfiopen is even goed sport ais

met een bal naar een hoop kegels gooien

in de hoop dat ze omvallen. Let wei, voor

beide sporten zijn er speciale schoenen

nodig, hoewei die in de laatste van de 2

toch net iets meer wansmaak te

bespeuren valt.

Na het aanmeten van die toch wei

gigantisch lelijke en door-andere-mensen-

bezwete schoenen vlogen we er in, en

grepen meteen die grote, harde, gladde

ballen stevig vast Aangezien de

ongelooflijke opkomst moesten we in 2

groepen verdeeld worden. Tot daar ging

alles goed! Toen moest er gespeeld

worden....

Toegegeven, er blijkt heel wat bowl-talent

te zitten in TonzenT, maar ook heel wat

individuen die een bowl-verbod zouden

moeten krijgen, wegens lichtelijk

levensgevaarlijk met die grote, en vooral

veel te zware, ballen. Sommigen wisten de

ene na de andere strike op te stapelen,

terwijl anderen (ahum...) steevast voor die

mooie rooie goten gingen I

Deelnemen is echter nog steeds

belangrijker dan winnen, dus 2 spelletjes

later en elk 7 euro lichter, gingen we olijk

en tevreden op weg terug naar ons

favoriete Jeugdhuis!

Ellen

Zaterdag 10 april

Paasinstulf

Er was eens... een Paashaas. Die

Paashaas heette Kristof De Mulder, en

gezien zijn professionele activiteiten dacht

die Paashaas; laat ik eens een paasinstulf

organiseren in TonzenT! Dat leek hem een

erg leuk idee om van zijn voorraadje eitjes

af te geraken. De Paashaas zette zich aan

het werk, vulde enkele kookpotten met

eitjes (dat fysieke proces blijft geheim) en

trok richting TonzenT! Gezien zijn publiek

besloot de Paashaas het zoeken naar de

eitjes niet al te moeilijk te maken en

'verstopte' de eitjes op relatief duidelijke

plaatsen. De eitjes werden net als de

bijbehorende Paashaas vrolijk ontvangen,

en alles was goed in TonzenT-land...

Tot dat hemeltergende moment waarop

de Paasklokken binnenkwamen, de

grootste concurrenten van de Paashaas!

Hoe hadden ze hem gevonden?? Wat

gingen ze doen?? Moest hij vluchten?? De

antwoorden kwamen snel; Opperklok Bert

luidde het startschot door het eerste eitje

te gooien, zoals het een Paaskiok beaamt

Ai snel volgende alle kleine Klokken, en

harde eitjes raakten de nietsvermoedende

bewoners van TonzentT-land! Er werd

geschreeuwd, er werd gevlucht, er werden

enkele kinderen vertrappeid in alle paniek

die ontstond. Het was vreselijk... Na afloop

was het slagveld niet te overzien... Overal

eitjes I De Paashaas begon droevig de

hoop bij elkaar te vegen. HIJ zou de
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TerugBUk

volgende keer een portier inhuren,

verdomde Klokken! Zuchtend ging hij aan

het werk...

Maar het waren toch lekkere eitjes!

Ellen

Zondag 25 april

Streekbieren @ Reist Kermis

Eens per jaar wordt Reist opgeschrikt door

onguur kermisvolk. Ze blijven 3 è 4 dagen,

maken veel lawaai en afval en vertrekken

dan weer zonder één woord van uitleg...

Daar kunnen we munt uit slaan, moeten

ze bij TonzenT gedacht hebben, en daarom

stonden de deuren ook dit jaar weer

wagenwijd open. iets speciaals, zegt u?

Wat dacht u van 's werelds eerste terras

met zetels? Of misschien de combinatie

daarvan met enkele gesmaakte

streekbieren? Dat dachten wij ook! Het

terras zat vol, de kaas was lekker en de

bieren werden gesmaakt. Persoonlijk heb

Ik mij er ook aan gewaagd en heb een

Kriek Liefmans geprobeerd, dewelke

helemaal geen kriek bleek te zijn, maar

"bier me brokskes in" zoais een

kenner/fijnproever mij wist te Informeren.

En toch smaakte het best lekker! Buiten

op de kermis vlei al bij al weinig te

beieven; botsauto's en een lunapark, en

nog wat kwaliteltsamusement voor de

klein mannen. Daarom dus gezellig In

TonzenT zitten met een pintje in de hand

(Stella is veiliger). Dat was best wei leuk,

ja.

Vrljdaq 30 april

Schaatsen

We voelden ons net terug 16 (of was het

14?), toen we optrokken naar de

schaatsbaan van Haasrode voor het

discoschaatsen!

Onze schijnbare ouderdom steeg abrupt

naar ver in de 30 toen we het ijs betraden,

maar dat Heten we niet aan ons hartje

komen!

Na enkele toerekes zat de techniek er

weer In, want na enkele jaren niet meer

geschaatst te hebben, Is het toch wel even

wennen.

Vooral als Siska, onze kunstschaatseres,

enkele quarterkickflips organiseert langs

uw oren, Is het toch met knikkende

knieën even aan de kant gaan hangen.

Na het schaatsen nog een goei' pint gaan

drInken/frIet gaan eten, en we waren

weer voldaan voor de avond! Tot volgend

jaar!

Stoffel

Ellen
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TerugBUk

Zaterdag 1mei

Jeugdhuizentocht

Zoals elk jaar was het dit Jaar ook

weer eens hoog tijd om eens op

verkenning te gaan bij andere

jeugdhuizen, om eens te kijken hoe goed

we het wei hebben in ons eigen tonzent

stuipje.

Door de grote opkomst hebben we

dan maar beslist om met eigen vervoer

te gaan wat de meest hilarische

situaties teweeg bracht zoals een

hamburgerfight op den nl6, het pikken

van de nummerplaat van onze eigen

voorzitter.

Na de nodige drankconsumpties en

onze tussenstop in de mc zijn we na

een toch geslaagde jeugdhuizentocht

weer huiswaarts gekeerd.

Kort samengevat: het was cooi en is zeker

voor herhaling vatbaar.

Steven

%

Vrijdaq 7 mei

Tonzent-Unplugged

Het mocht niet baten, geen reactie

gekregen op de mails om een bekende

artiest in Tonzent te krijgen, maar we

zouden geen tonzentenaars zijn, ais we dit

niet zelf wisten op te lossen! Om de sfeer

te zetten, werd heel tonzent verlicht met

kaarsjes, en werd de muziek gebracht

door Jonathan (op gitaar). Blind Aiiey

accoustisch. Steven, en ook een klein

beetje de Niels.

Het zat stampevoi en was supergezeiiig!

Merci voor allen die er waren en dubbel

merci voor alle muzikanten van de avond

! U was formidabel!

Stoffel

Zaterdag 8 mei

Filmavond "Anders zijn"

Anders zijn dan de anderen... Het is geen

makkelijke opdracht daarvoor uit te

komen. Vallen voor hetzelfde geslacht?

Niet willen volgen in de traditie van je

ouders? Een hobby willen beoefenen die

de familie niet ziet zitten? Het zijn

allemaal pijnlijke keuzes die een mens

moet maken in het leven.

Maar het voornaamste is dat we gelukkig

zijn... Dat is in de drie films wei duidelijk

geworden. We zagen namelijk 'Bend it iike

Beckham', 'Fuking amai" en 'Ma vie en

rose'. Dat er ook twee gastsprekers

waren, was ook uiterst origineel en

interessant. Een meisje van Joodse

afkomst die hier haar leven veranderde en

een jongen die niet is zoals alle anderen...

Sis

TonzentZijde 6



VoorUifBUk

VoorUifBUk

Zaterdag 12 juni

Fruitpapinstuif:

Om jullie allemaal te stimuleren tijdens

deze harde examenperiode willen we jullie

voorzien van de nodige vitaminen tijdens

onze fruitpapinstuif. Dus als jullie het even

niet meer zien zitten, wip dan maar eens

binnen want niets Is zo voedzaam voor

lichaam en geest als een goel portie

frultpap.

Steven

Woensdag 23 juni

Uitslagfuif

Eindelijk!

Examens voorbij! Gedaan stress, begin

vakantie!

Het traditionele feest waar ledereen feest

als een beest.

Gewoon een goe fulfke om 't einde van de

examens te vieren!

Party Time!!!!

Kwijntij

Zaterdag 26 juni

Karten

Het is reeds een tijdje geleden, dus Is het

de hoogste tijd om nog eens samen met al

je Tonzent-makkers te gaan karten. Dit

zal door gaan juist na de examens dus

perfect om alle resterende stress van je te

laten afvloeien. Dus als je houd van hoge

snelheden en lekker door de bochten

scheuren dan moet je zeker meegaan op

26 juni! Tot dan!

Ken

Zondag 27 juni

Vergadering Jeugd-14-daagse

ledereen die zin heeft om mee te werken

aan de spectaculaire Jeugd-14-daagse, is

welkom op deze vergadering. Leuke

activiteiten zoeken en/of uitwerken...

Altijd fun! Om 17uur In Tonzent.

Do 1 juli tot en met ma 5 juli

Werchter

Zoais eik jaar trekt Tonzent met een

bende naar de groene weide van

Werchter. Gezelligheid, amusement en

vooral MUZIEK zijn de Ingrediënten van dit

weekend!

Ik veronderstel dat we weer met de fiets

zullen gaan en woensdagnacht onze

tenten zullen gaan opzetten!

Meer info aan de vaiven!

ToraentZijde 7



VoorUitBUk

Woensdag 7 juli

Bowlen

Het welgekende principe van de bal en de

kegels, de meest onderschatte sport wat

betreft gevaarniveau I Het was leuk de

vorige keer, dus doen we dat nog eens,

alleen zal het dit keer goedkoper zijn en

hopelijk met meer volk I Allen daarheen,

en laat die ballen rollen zou Ik zo zeggen

zeg ik zo I

Ellen

Zaterdag 10 iuli

Sportdag

Hoe het er precies zal uitzien??? Wel

eigenlijk weten we het nog niet goed,

maar we willen wel eens sportlef doen en

vandaar dit Idee... We gaan proberen een

fitness af te huren ofzo zodat ledereen

voor een goedkoop prijsje kan sporten!

Zover het idee...

Zondag 11 iuli

AV

Vandaag beslissen de leden met stem

recht wie er In de volgende raad van

beheer zal terecht komen.

Er wordt ook een kwalitatieve evaluatie

gehouden en een financieel verslag van

het voorbije jaar wordt tentoongesteld!

Allemaal Interessante dingen voor

mensen die Iets met Tonzent Inzitten.

Na de vergadering Is er zoals elk jaar een

kofflekoekensmulpartljl

Mjam mjam mjam.

Meer Informatie hierover op pagina

Zaterdag 17 Iuli

Dagje Helzelen

Vandaag gaan we eens een dagje opstap!

Een dagje onder de grote bollen van het

atomlum. In de namiddag gaan we een

goeie duik nemen In het heerlijke water

van Océade. Na deze verfrissing zullen de

meesten wel honger hebben en kunnen

we ergens In de vlllage wel Iets gaan eten.

Ik zou zeggen: keuze genoeg daar...

Na het eten gaan we dan een cinemake

steken, een leuke film meepikken voor

jong en oud (hangt ervan af wie meegaat

natuurlijk). En om dan terug wakker te

worden kunnen we nog naar de karaoké

gaan of naar de cocktailbar!!!

Ziet dat er geen heerlijk da^e uit ??? Ik

heb een heel groot vermoeden van wel!!!

Sis

Zondag 18 iuli

Roadtrlpstick

'Wat Is dat nu weer?' hoor Ik u denken...

Wel het Is een spel! Een spel met auto's,

verschillende groepen én een stokje!

We gaan de richting volgen die het stokje

aangeeft aan elk kruispunt en zien wie

waar zit na een X-aantal kilometers rijden!

Leuk spel heb Ik van verschillenden

gehoord, dus allen meedoen hoor!!!

Woensdag 21 juli

Bezoekdag Chiro

De naam zegt het zelf! We gaan de onze

kamperende overburen eens gaan

bezoeken!

TonzentZijde 8



ToplOO

Top 100
De keuze van het Tonzent-Publlek!

1.Led Zen>el]n • Staliway To Heaven
2.MetflI}]ca - One

3.Deep Purpie - Child In Time

4.Dlre Stralls - Sullens Of S\Adng

9.MetaIi]ca - Mester Of Puppets

6Jlml Hendrix - Hey Joe

7.Meta!nca - Fade Te Black

8.Ttie Cure - A Forest

B^Irvana - Smells Uke Teen Spirit
10.DJ Furax' Big Orgus

11.Plxles- Where Is My MInd
12.Beatles • I Want To Hold Your Hand

13.Pearl Jam • Allve

14.MetaIlica - Four Horsemen

15.FaUhless - Insomnla

16J\C/DC - Wtiole Lotta Rcsle

17.FeGx Da Housecat - Sllver Screen

18.Metall}ca - Motorbreath

19.Motorhead - Overkill

20.lvan Heylen - Werkmens

21.R.E.M. - Losing My Rellglon

22.Pennywise - Bro Hymn

23.T1ie Soene - Blauw

24.GoTkl-Beste Biii

25.Led Zeppelin -WhoJe Lotta Love

26.De Mens - En In Gent

27.Pearl Jam • Black

28.Tlesto-Traffic

29.Black Sabbath - Paranoid

30.Boudewljn De Groot - Verdronken Vlinder

31.dEUS-Suds&Soda

32.The Clash • Rock The Casbah

33.De Kreuners - Ik Wil Je

34.Pearl Jam - Even Row

SS.NIrvana-Uthlum

36.Boudew]Jn De Groot • Jlmmy (De Eenzame Fletser)

37.dEUS - Instant Street

38.Di Dave Davis • Transflguratlon

39.Guns N Roses - You Could Be Mine

40Jggy Pop-The Passenger

41.Magnapop - Lay It Down

42.B8S6ment Jaxx - Where's Your Nat At

43.N]rvana • Pennyroyal Tea

44.Pixles-A]ec Dffel

45.Noordkaap - Satelliet Suzy

46.N]rvana-MyGlrl

47.The Clasti - Should I Stay Or Should I Go

48.The Doors - Ught My FIre
49.Manlc Street Preachers • Motorcycle Emptlness

50.Thls Mortal Coll • Song To The SIren

51JtC/DC - Thunderstruck

52.Bee Gees • Stayln* Allve

53.David Bowie • Rel>el Ret)el

54.De Kreuners • Verliefd Op Chris Lomme

55.Gorkl-MIa

SB.Guns N Roses - Paradise City

57 Jones & Stephenson - The Rrst Rebirth

58.dEtfö-Roses

59.Louls Neefs • Jennifer Jennings

60.Scooter-You

61.Nirvana - Polly
62.Push • Unlversal Natlon

63.Red Hot Chili Peppers • UnderThe Bridge

64.NIrvana-Uke0f Rre

GSSmashing Pumpkins • DIsarm

66.Whlte Strlpes - Seven Natlon Army
67.Camden • Black Paper Black Ink

68.Bea^le Boys • Sabotage

69.Rob De N))s • Malle Babbe

70Jefr Buckley - Hall^ujah

7Uoy IH\^on - Lovo WIll Tear Us Apart

72Junk Project - Control
73.Klm Wilde • Klds In America

TA.MetalIica • RIde The Ughtnlng
75.Pantera • Cowboys From Heli

76.Rob De Nljs - Het Werd Zomer

77.Guns N Roses - Patience

78.RUI Da Slhra - Touch Me

79Slmon & Garfunkel - Sound Of Sllence

80.U2-0ne

81.Melanica - Harvester Of Sorrow

82 John Famham - The Vrgce

83JtC/DC - Let There Be Rock

84.Armand - Ben Ik Te Min

85.Bl8ck Sabbath - Iron Man

BS.Daan «Swedish Designer Drugs

87.DJ Falcon - So Mudi Love To G^e

88John Lennon - Imaglne

89.0zzy Osboume ■ Mr Crowley
90.Pink Royd - Wi^ You Were Here

91.PrInce • When Doves Cry

92.Red Hot Chili Peppers - Otherslde

93.ThunderbaII > Channel One

94.WBnnes Van De Velde • Ik Wil Deze Nacht In

95.No Doubt - U's My Ufe
96Ap/DC-TNr

97Jterosmlth • Walk Thls Way

98.Beatles - Hey Jude

99.Rad]ohe8d • Creep

100.6lackstreet • No DIggity

TonzentZijde 9



Examen-Ontspanners

Examen-Ontspanners

Heb je eens wat ontspanning nodig? Wil Je eens iets nieuws proberen? Wil je je

kookkunsten eens testen of iemand in de watten leggen?

Wel, dan heb ik hier een leuk recept voor jullie! Laat het je smaken!

Scones

Benodigdheden:

2 kopjes bakmeel

1 eetlepel bakpoeder

y^ theelepel zout

¥2 kopje boter (50 gr)

2 eetlepels suiker

lei

V3 kopje karnemelk

Verwarm de oven voor op 235 graden. Zeef het meel, het bakpoeder en het zout door

elkaar. Wrijf of snij de boter zo lichtjes mogelijk door het mengsel heen totdat het op

broodkruimels lijkt. Meng de suiker erdoorheen. Voeg het ei toe en klop het mengsel

met een vork. Voeg beetje bij beetje de karnemelk toe totdat er een stuk deeg

ontstaat.

Leg het deeg op een met bloem bestoven plank. Rol het uit totdat het ongeveer 1V2

cm dik is. Snij met een passer rondjes van 6 cm uit, of snij met een mes langwerpige

driehoeken.

10 tot 12 minuten bakken. Uit de oven halen en op een rooster leggen. Met een doek

goed bedekken zodat de stoom niet kan ontsnappen.

Goed voor 12 scones! (je kan er ook kaas, havermout, rozijnen of chocolade aan

toevoegen)

Smullen maar!

TonzentZijde 10



Examen-Ontspanners

Wat te doen als Ie beschikt over:

* verveling

*een mes

*een limoen

*een meewerkende kat

*een fototoestel ?

X

TonzentZijde IJ



J6M

J6M
RINKEL 2004

Behaal Je attest van hoofdanimator op een

avontuurlijke cursus van JGM. INKEL
tentakel verzekerd!

De laatste week van augustus organiseert onze

jeugdhuiskoepel JGM een cursus hoofdanimator. Geen

gewone cursus in lokalen met een map en vastgelegde blokken theorie, maar

avontuur In de Ardennen. Rinkel, zo noemt de cursus, Is een InTEAM tentenbivak

voor Jeugdhuismedewerkers. Van 23 tot 29 augustus 2004 trekken ze zeven dagen

naar de bossen van Dourbes. Daar bieden ze een cocktail van Jeugdhuiservaring,

teambuilding en eigen Initiatief, aangelengd met massa's plezier en ontspanning. Er

wordt samen gewerkt aan een heus project, waarvoor enige zin voor Initiatief nodig.

Rinkel Is een apart onderdeeltje van Krinkel, het nationaal leldingsbivak van

Chirojeugd Vlaanderen. JGM heeft zijn eigen programma, maar zit dus wel In een

'groter geheel'. Schrik dus niet als Je een paar duizend chiro-uniformen over de

welden van Dourbes ziet crossen. Deze samenwerking houdt meteen ook enkele

afspraken In. JGM stapt mee In het krinkelconcept van de chiro, waarvan we de

basis al even willen meegeven: zorg voor het milieu en de omgeving, soberheid (o.a.

geen elektriciteit) en samen bouwen aan het bivak en de sfeer.

Ben JIJ een m/v met bouwtalent? Ben Je een man met... aan Je lijf of een vrouw die

haar mannetje weet te staan? Heb Je zin voor Initiatief en ben Je avontuurlijk

aangelegd? Zou Je daarbij graag wat dieper Ingaan op een aantal Interessante

Jeugdhuisthema's? En ben Je daarenboven minimum 18 Jaar? Dan Is Rinkel Iets

voor Jou! Wees snel, want het aantal plaatsen Is beperkt!

Grijp als de bliksem naar Je pen, telefoon, cpu of fax en bezorg ons de nodige

gegevens: naam, adres, telefoon, e-mall, geboortedatum en naam van Je Jeugdhuis.

Dit fantastische bivak maak Je mee voor slechts 120 euro (waarvan het Jeugdhuis

een deel van terugbetaalt), te storten op 001-0790851-86. Na deelname ontvang Je

zelfs het attest van hoofdanimator! Heb Je graag nog meer Informatie? Die kan Je

verkrijgen op www.igm.be. |gm@|gm.be of op de rinkelende telefoon van JGM:

03/23190 17. Gewoon dóen dus! Tentakel verzekerd!
Made By Thomas Molineaux
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Zoekertjes

Zoekertjes

Ik zoek spelletjes voor de NIntendo 64. Uefst met handleiding/doos erbij.

Noem je prijs!

Thomas Mollneaux 016 / 89 50 04

Het thema op kamp dit jaar Is 'kerk' dus iedereen die spullekes heeft zoais

patemosterkes of marlabeeldles en er niets mee kan doen... De chiro kan het

gebruiken! Los daarvan zijn we ook op zoek naar waterpistooltjes, van klein tot groot,

als't maar spuit!;)

Jana De Cock (Chiro Kampenhout)

ik zoek een handleiding voor het montaÈeproëramma"

Moest iemand dit in zijn bezit hebben en er niets mee kunnen doen, u kan er mij blij

mee maken;)

Koen Magdaleens

Hier zijn enkele strips die te koop zijn. Het zijn strlos van verschillende mensen dus

wanneer iemand interesse zou hebben in één van de strips, contacteer dan maar
gewoon mij (Siska).

Kiekeboe: Nero:

album 28 - Over koetjes en kalfjes album 7 - De cromme cobra

album 37 - Jeanne Darm album 13 - De ijzeren kolonel

album 38 - Prettige feestdagen album 44 - De gouden vrouw

album 73 - Hoe meer kijkers album 50 - Man m/h gouden hoofd

album 78 - Havana Gilla album 51 - Geheim van Matsuoka

Chick Bill: Andere:

album 8 - Het geheim van de grot Pin Up 5

album 10 - Alarm te Marraccas Michel Vaillant 27 - De vervloekte

album 45 - Sheriff te koop safari

Kuifje 12 - De 7 kristailen bollen
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Werken

öe Grote Werken aan TonzenT

Als Je er nog niet van gehoord hebt, moet Je we! van een andere planeet zijn; ofwel eens op een

vergadering, ofwel al vroeger eens In de krant, of anders van de stoffel die d'r nie over kan zwijgen

;). Deze zomer wordt meer dan de helft van ons JeugdhulsJe In een nieuw jasje gestoken.

Stel het Je als volgt voon Je staat In het midden van de zaal, met Je gezicht naar de straat. Wel,

waar Je nu naar kijkt, daar gaat alles plat! Jep, Je hebt het gehoord! De muren worden gesloopt, de

toiletten worden uitgebroken, leidingen worden weggenomen, zelfs de trap van de stripbib moet

eraan geloven!

En waarom? Wel, tegen 2007 zijn we verplicht om te voldoen aan een nieuwe wetgeving omtrent

de brandveiligheid In openbare gebouwen. Als we tegen dan niet in orde zijn, mag meneer de
burgemeester den boel laten verzegelen. Je zou voor minder In gang schieten, nietwaar?

Enkele grote lijnen, dan. We gaan, op bijna alle plaatsen, waar vroeger muren stonden, er opnieuw

plaatsen, maar dan met de Juiste materialen. Waar het vroeger dus houten scheidingswanden

waren, worden het nu stenen muren. De houten plafonds worden nu vervangen door hetzelfde

soort plafond als In de zaal, maar dan In een ander kleureke. Ook de trap van de stripbib komt

uiteraard terug, maar nu In IJzeren vorm, een beetje zoals de trap van de vergaderzaal, maar bIJ

deze kan Je er niet doorkijken. Om het geheel een modem tintje te geven, maar ook niet te breken

met het mooie oude van het gebouw, wordt de wand tussen de trap en de gang niet In steen

gemaakt, maar In geperforeerde metalen plaat

Ook een grote verbetering komt er In de toiletten. Al het oude sanitair wordt vervangen door

fonkelnieuwe toestellen. Deftige en propere wc's, urinoirs en wasbak, dus. Eindelijk kan de Steven

ook eens op een ander gaan k*****, dan thuis ;). Al de muren van de toiletten worden ook

betegeld, zodat ze proper kunnen worden afgewassen.

In al deze vertrekken wordt nog een mooie halogeenverllchting aangebracht.

Maar we zijn nog niet klaar. Laten we nu eens een verdieping hoger gaan kijken: de stripbib, dus.

Al deze plafonds en wanden zijn ook nog In hout, dus: slopen die handel! Deze zomer ondergaat

ook de stripbib een gedaanteverandering. Wat het concreet gaat worden, blijft nog een kleine

verrassing. Alleszins wordt het mooi afgewerkt met gyproc-platen ("gipsplaat), en komt er een

dakvenster! De strips krijgen nieuwe bakken, en alles een lek verf. Ook de mooie

halogeenverllchting mag hier natuurlijk niet ontbreken ;)

Neenee! We zijn nog niet klaar! Nog een verdieping hoger! Huh? Jaja! Het dak gaat eraf! Jup,

letterlijk gaat deze zomer het dak eraf, om er een nieuw op te leggen. Een dikke merci aan de

mensen van de Kerkfabriek (de eigenaars van het gebouw van ons Jeugdhuis), omdat ze geen

Inspanningen gespaard hebben om deze zomer de werken te laten doorgaan voor een nieuw dak

op ons stulpje te leggen. De dakvensters worden trouwens ook door de kerkfabriek gefinancierd.

"Dakvensters?", hoor ik u fronsen? Jup. In de vergaderzaal komt er dus ook eentje:).

Man, man, zie maar datje na de werken Je weg nog kunt vinden In Tonzent Een ding Is zeker, t zal

er alteen maar aangenamer op worden ;)
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A.V.

A.V.

Algemene Vergadering

HET moment waar we als VZW jaarlijks naar 'uitkijken'...

Vandaag zal het volgende op het programma staan:

- Een kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van het voorbije werkjaar.

- Een financiële evaluatie van het voorbije jaar, en de goedkeuring van het

financiële jaarverslag.

- De voorstelling van de kandidaten van de raad van bestuur van het komende

werkjaar.

- De stemming van de nieuwe raad van Bestuur.

- Het polsen naar geïnteresseerden voor de Kern van het komende werkjaar

- Koffiekoeken a volentéii!

Wat de nieuwe raad van bestuur betreft staat er nog maar 1 ding vast: 2 ouw

rotten In het vak stoppen ermee (toch als lid van raad van bestuur): onze

secretaris (Kristof AKA Boney) samen met mezelf (Kwinten AKA Herr Voorzitter)

nemen ontslag. Maar geen nood, Tonzent blijft bestaan! En dan nog wel met

minimum 2 nieuwe frisse hypergemotlveerde Tonzent-freaks!

ledereen (die lid Is) Is meeeer dan welkom om zijn "ding" te komen zeggen.

Maar net zoals vorig jaar hebben enkel kern, rvb, adviesraad en regelmatige

tappers hebben stemrecht bij 't stemmen van de nieuwe RVB. Voor meer Info

hierover kijk je best even op www.tonzent.be naar de (nieuwe) statuten van

Jeugdhuis Tonzent vzw.

Hopelijk tot dan!

Kwinten
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Verjaardagen en Agenda

Verjaardagen en Agenda

Happv Happy Birthdayü!

juni juli

1 Bleke Winckelmans 5 Marthe Lemmens

1 Evi Verlinden 12 Jan Rykaert

5 Gerd Vanhoof 20 Arno Pelleriaux

6 David Berckmans 26 Jan Van Doren

11 Eva Tulkens 29 Sofie Gerardin

16 Steven Pepermans 30 Laure Lemmens

19 Dirk Salens

23 Ellen Van De Staey

24 Siska De Wolf

25 Sarah Tulkens

26 Gregory Oldyck

26 Steve Van Nieuwenhuyse

29 Jean Mare Van Den Seylberg

29 Katrien Deroey

Agenda

Juni - Juli

Zaterdag 12 juni
Woensdag 23 juni

Zaterdag 26 juni

Zondag 27 juni

Do ljuli tem ma Sjuii

Woensdag 7 juli

Zaterdag 10 juli

Zondag 11 juli

Zaterdag 17 juli

Zondag 18 juli

Woensdag 21 juli

Fruitpapinstuif

UitslagFuif

Karten

Vergadering J14D

Rock Werchter

Bowlen

Sportdag

A.V.

Dagje Heizelen

RoadTripStick

Bezoekdag Chiro
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