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VoorWoord

VoorWoord

De vakantie is voorbij en de schooi / werk lacht ons weer toe. Gedaan met

dageiijks een frisse schuimende pint te drinken In de tuin van TonzenT met de

zon op ons gezicht. Maar we kunnen met een glimlach terugkijken op de

afgeiopen zomer In TonzenT en zeggen dat het goed is geweest en de

batterijen zijn weer opgeiaden om er een heeeeeeei Jaar tegenaan te gaan en

uit te kijken naar de volgende vakantie om weer eens lekker te ontspannen ®.

Dit is mijn eerste voorwoord ais nieuwe voorzitter en bij deze wil ik eerst en

vooral het vorige bestuur, kern en alle mensen die de handen uit de mouwen

hebben gestoken het afgeiopen Jaar bedanken voor ai het zweet en werk dat ze

in TonzenT gestopt hebben want zonder hen zou TonzenT niet TonzenT zijn

zoals we het nu kennen. Hopelijk kunnen we dit Jaar weer rekenen op zoveel

inzet en Ideeën. We gaan proberen dit Jaar er weer een tof werkjaar van te

maken. En een TonzenT waar iedereen zijn draai een beetje kan vinden en op

eik moment kan binnen vallen en zich daar als het ware thuis voelen.

Behalve een nieuwe voorzitter is er natuurlijk ook een hele nieuwe rvb, kern en

sinds dit Jaar terug In het leven geroepen werkgroepen. Verder in deze krant

een kleine voorstelling van alle mensen en hun functies met een mooi fotoken

erbij zodat Je aitijd weet wie Je bij de kraag mag pakken als Je een vraag of

opmerking hebt.

Zoals eik Jaar was er dit Jaar ook weer een J-14 daagse het hoogtepunt van ons

werkjaar! En die was dit keer op enkele uitzonderingen na een succes en zeker

de moeite waard om met deze vaste waarde verder te gaan de volgende Jaren.

Tijdens de vakantie hebben we TonzenT ook een grote opknapbeurt gegeven

(hal, sanitaire voorzieningen en een nieuwe strip bib) zodat iedereen nu in een

royaal toilet zijn primaire behoefte kan doen. We hopen nu alleen dat het

allemaal eventjes meegaat,

ik zou den Bony en Kwinten willen bedanken voor hun Jarenlange, tijd, zweet en

tranen die ze in TonzenT gelaten hebben, en wip zeker maar eens binnen:

er zal aitijd een schuimende pint klaarstaan.

Steven

TonzentZiJde 3



TerugBUk

TerugBUk

TUTTI FRUTTI

Zaterdag 12 juni

Het idee was leuk en het fruit was

lekker, enkel jammer dat het

TonzenTpubliek niet zo gesteld is op

gezond eten!!!

Was wel een gezellig avondje.

WERCHTER

Donderdag 1 juli tem maandag 5 juli

Modder, wolkbreuken afgewisseld

met brandende zon, slecht eten,

slaaptekort, drank, luide

generatoren en nog veel luidere

rijdende discotheken in het holst van

de nacht... Een mens doorstaat toch

wat om 4 dagen lang van 's werelds

beste festival te kunnen genieten.

Om nog te zwijgen van het halve

maandloon dat hij ervoor dient te

betalen. Desalniettemin spreek Ik

niet enkel voor mezelf als ik zeg:

meer van dat! Tot volgend jaar.

Herman!

Ellen.

TonzentZijde 4



TerugBUk

SPORTDAG

Zaterdag 10 iuli

We zijn met TonzenT eens iets gaan

doen dat niets met drinken te

maken had en dat nog gezond is

ook: we hebben nameiijk een échte

sportdag gehouden. Na heei wat

commotie rond het aanvangsuur is

het toch begonnen om 2u. Spijtig

genoeg dat er op dat moment maar

1 iemand aanwezig was, waardoor

de conciërge zijn frustratie op mij

begon uit te werken. Maar na een

tijd was er toch (een beetje) voik en

is er geprobeerd om de "conditie" op

te krikken. Er is onder andere

gevoetbald en gebadmintond en na

het nodige gevlieg van

badmintonrackets naar ongeveer

aiie kanten was het einduur bereikt

en konden we met een goed

gemoed weer naar huis vertrekke.

Maarten.

DAGJE HEiZEL

Zaterdag 17 iuli

Wat een super dagje!!! Ai diegenen

die niet mee zijn gegaan hadden

zwaar ongelijk!!!

Met ons elven trokken we naar

hartje Brussel om er een amusant

dagje uit van te maken.

En OW man, wat is dat gelukt. Eerst

lekker gaan zwemmen in Océade.

Dan een lekker hapje gaan eten bij

de Mexicaan of bij de Quick... Voor

ieder wat wils!

Ne goeie film gaan zien... een deel

hup naar Shrek 2 en een ander deel

naarSpiderman 2.

Daarna nog ne goeie cocktail gaan

drinken en dan weer op naar Reist.

Voor herhaling vatbaar!

Sis

TonzentZijde 5



TerugBUk

OPENING J14D + ONTHAALDAG

Zaterdag 7 augustus

Over de onthaaldag valt niet veel te

zeggen... want er was maar één

nieuweling in ons TonzenTje te

bespeuren, nameiijk ons Tommeke.

Op de opening van de jeugd-14-

daagse was wei veel volk en

ambiance.

De 2 presentatoren, Heiena en Bert,

in ieger outfit in een jungle als

decor waren weer in hun nopjes.

De filmpjes waren ook wel

lachwekkend, vooral ais ik

terugdenk aan de surfplank-fiets-

constructie...

Was lachen. Nen dikke proficiat aan

ailen die hieraan hebben

meegewerkt!

Sis

KAYAK

Zondag 8 augustus

Normaal gezien zouden we de Lesse

gaan afvaren, maar omdat er

niemand was ingeschreven, was er

dus ook geen vervoer geregeld...

Nu ja, typisch TonzenT, stonden er

op deze gezellige zonnige zondag

toch wei 4 mensen klaar om te gaan

kajakken.

Gelukkig hadden we de originele

Jeroen bij de hand en is de activiteit

toch nog kunnen doorgaan met een

bootje op de vaart! Super!

Sis

1I -Z—

#•
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TerugBUk

SPRINGKASTELENDAG

Maandag 9 augustus

's Morgens werd ik wakker (had zelfs

speciaal m'n wekker gezet) om ais

eerste op de springkastelen te

kunnen gaan springen. En jaja, de

Joen had dat weer goed gedaan, de

springkastelen stonden er mooi op

tijd, professioneel opgeblazen, stevig

gezet, veilig,...

Maar daar gaat het niet om: ik wou

dus gaan springen. JEEEEEEEEJ dat

heb ik ook gedaan, wei twee

minuutjes want dan was ik dood van

vermoeidheid en van de geweldige

hitte die ai vroeg van de partij was.

Er werd stevig gebenjirund (ais

iemand mij kan vertellen hoe je dit

woord op correcte wijze vervoegt,

laat me iets weten) maar dan plots..

brak de hei los boven JH TonzenT.

De aarde onder de kastelen begon

te beven, de vogels vlogen plots weg

en de honden dropen met de staart

tussen de benen af...

Plots een hels lawaai,... Oh my god

iedereen met verstomming geslagen

zag wat er in de verte aankwam,

ledereen keek mekaar angstig aan

want binnen enkele seconden zou JH

TonzenT eruit zien ais: een

kinderopvang!!

De kleuters van 't Grobbeltje

kwamen mee springen en botsen en

wenen en zichzelf doodmoe maken.

En net wanneer je denkt datje niets

meer kan meemaken op zo'n dag,

komen de grotere kinderen van 't

Grobbeltje ook nog eens meedoen

met dit grote kinderfestijn.

Hoe het 's avonds liep weet ik

heiaas niet maar het kan niet

anders dan dolle pret geweest zijn!

Keep on bouncing!!

Heiena.

24 UUR FILM

Dinsdag 10 augustus tem woensdag

Met een man of 8 de hele nacht

doorgedaan, slechts weinigen

haalden de eindmeet,

in zetels slaap je goed maar o wee

ais er stiften in de buurt zijn!

Bovendien kan een pistolet bijzonder

goed smaken na een hongerige

nacht met enkel snoep en preisoep

voorhanden.

Tot zover de conclusies van de editie

van dit jaar,

op naar de volgende!

Ellen.

TonzentZijde 7



TerugBh'k

OUDERAVOND

Vrijdag 13 augustus

Oftewel: The Return of Bert!

Mijnheer Kruismans kwam ons zijn

allernieuwste show voorstellen en

deed dat met succes.

Er werd gelachen, er werd

gedronken en er werd kaas gegeten.

Al bij al een lekker avondje uit voor

de aanwezige ouders, dus. En dat

was uiteindelijk ook de bedoeling.

Ellen.

DRANKBEURSSPEL

Zaterdag 14 augustus

Wat andere keren zoveel volk lokte,

was deze keer maar een trieste

bedoening.

Met een man of 10 heeft dit spel

natuurlijk niet zo veel effect...

Maar bon, ik heb toch gezien dat er

veel leffekes werden gedronken en

dit tegen een laag prijske.

Volgende keer beter niet tijdens

MarktRock, deze toch wel leuke

activiteit!

Sis

TonzentZijde 8



TerugBUk

ZELFVERDEDIGING

Zaterdag 14 augustus

Gierige Tonzentgangers die je

sigaretten wiiien Jatten, een

dronkemans die nog één biertje van

Je eist (of hij deeit meppen uit), een

Tonzentpoort die muurvast zit...

Voor ai deze problemen bood de

Jeugdveertiendaagse dé oplossing:

een cursus zelfverdediging.

Jeiie en Jeile, ons vrolijk

roiieboliende duo nam een klein

maar gemotiveerd groepje mee naar

de tatami (de 'mat', dus) alwaar

botten gebroken, pezen verrokken

en hersenen geklutst werden.

Terwijl de instructeurs de ene na de

andere salto en street fighter-

achtige greep demonstreerden

namen Anneke en Bony de

gelegenheid duidelijk te baat als

excuus voor een flinke portie

domesticaai geweid.

Gezinstherapie, heet dat dan. Siska

en Sophie slaagden er vooral in de

lachspieren te versterken terwijl

Thomas ai z'n aandacht nodig had

om z'n te grote broek omhoog te

houden.

Maar er werd ook serieus gewerkt!

De ijverige studentjes leerden zich te

bevrijden uit enkele houdgrepen,

een anti-wurgbeweging uitvoeren,

trappen, meppen en nog meer van

dat fraais.

Kortom, mocht Je een van deze

Jolige rakkers (letterlijk) tegen het lijf

lopen in Tonzent, biedt hen dan snel

Je excuses en een biertje aan. Want

voortaan zijn ze lean mean kiliing

machines!

Thomas.

TonzentZiJde 9



TerugBUk

DRANKBEURSSPEL

Zaterdag 14 augustus

Wat andere keren zoveel volk lokte,

was deze keer maar een trieste

bedoening.

Met een man of 10 heeft dit spel

natuurlijk niet zo veel effect-

Maar bon, ik heb toch gezien dat er

veel leffekes werden gedronken en

dit tegen een laag prijske.

Volgende keer beter niet tijdens

MarktRock, deze toch wel leuke

activiteit!

Sis

MARKTROCK 2004

Zondag 15 augustus

Marktrock...

Zoals elk jaar een traditie van

Tonzent om gezamenlijk naar dit

massafestival te trekken.

Dit jaar was er groep van toch wel

een dikke 10 man veronderstel ik

(ikzelf was niet aanwezig) en aan de

foto's te zien, is het er toch wel weer

een leuk boeltje geweest.

Het weer was precies goed,

de sfeer zat er ook wel in heb ik

gehoord, de muziek was super én er

zijn geen problemen geweest!

Dus blijkt een geslaagde uitstap

geweest te zijn!

Tot volgend jaar, Leuven!

Sis.

'oor

t
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TerugBh'k

HAWAI-INSTUIF

Dinsdag 17 augustus

Zalig avondje met overheerlijke

cocktails. De muziek en de inkleding

bracht iedereen in een leuke,

zonnige sfeer.

"Zo'n instuifjes mogen er meer zijn'

heb ik ai van verschillende kanten

horen zeggen...

Dat wil iets zeggen ehü!

TONZENT GOES WEIFUiF

Vriidag 20 augustus

Modderig, nat, verdacht koud voor

de tijd van het jaar en Maes. Alie

elementen voor faling waren met

andere woorden aanwezig. Geiukkig

dat we zelf zo goedgezind waren en

er nog een vet feestje van konden

maken! Het TonzenT- en

Strandfuifpromoteam waren beiden

aanwezig, verbroederden bij een

Palm of 2 (of 12, we noemen geen

namen) en trokken zich niets aan

van de naar Hever afgezakte

Boortmeerbeekse marginalen om er

toch wat leuks van te maken. Maar

toch was de Space Party beter!

Ellen.

QUIZ

Zaterdag 21 augustus

Een luchtige, maar toch wel ietwat

moeilijke quiz, heb ik hier en daar

horen vallen...

Veel variatie en veel spanningen in

de zaal, bracht het eindresultaat

toch wel op de kleinste groep.

De 2 tappers en quizgenoot

mochten de prijs komen afhaien!

Namelijk Bert, Matthias en Ken!

Nogmaals een dikke proficiat en nu

op naar de muziekquiz!!!

Sis.

TonzentZijde 11



TerugBh'k

VOETBAL & BBO

Zondag 22 augustus

De Jeugdveertiendaagse sloot ook

dit jaar weer op een sportieve

manier af met de Match van het

Jaar: Chiro Kampenhout versus JH

TonzenT.

JH TonzenT speelde met een

gemengd team: wat jonge (sexy)

benen gemengd met wat wilde

haren, wat fanatiek voetbaigeweid

en enkele leken in de sport.

Chiro Kampenhout pakte uit met

een stevig team en gooide er zelfs

wat vrouwelijk schoon tegenaan.

Wegens blessure kon Gizmo -het

biejst- Godts de ploeg niet bijstaan

in deze spannende wedstrijd.

Mentaie steun genoeg voor beide

ploegen want ook de supporters

waren rijkelijk aanwezig en iieten dit

ook merken door op tijd en stond

wat nutteloze opmerkingen te

maken of door zichzelf compleet op

te winden omdat Chiro Kampenhout

de wedstrijd heiaas verioor.

Maar ook voigend jaar is er weer een

Jeugdveertiendaagse en dan zal de

Chiro een nieuwe poging wagen om

TonzenT onder de grasmat te speien.

Geiukkigsioot iedereen de

Jeugdveertiendaagse in blijdschap

af dit voornamelijk door het -gratis-

vloeibare goud (in TonzenT te

verkrijgen onder de schuilnaam:

Pintje) en de overheeriijke BBQ-

kunsten van Mr Hans en Mrs Mieke

in samenwerking met Mrs Siska (en

Co) die zorgden dat er ook groenten

en dergeiijke waren om de

(papieren) bordjes mee op te

fleuren.

TonzenT en de Chiro verbroederden

even voor deze geiegenheid en

maakten er een gezeilige bende van.

Heiena.

TonzentZijde 12



TerugBUk

SPACE PARTY

Vrijdag 27 augustus

'Gaat daar spacecake zijn?' was een

vraag die ons vee! werd gesteld en

waar we (spijtig genoeg?) een

teleurstellend antwoord op moesten

geven, maarrrrr... ambiance, goeie

muziek, veel volk en een spacy

sfeertje waren er wel!

Zelfs de inkleding mocht gezien

worden! Neem nu de sterrenhemel

die, met zijn 80 sterren, zelfs

zodanig werd geapprecieerd dat hij

er enkele weken na de feiten nog

steeds hangt!

Ook de stella-raket (met dank

aan Brakke, Jeroen en Dokter) stond

mooi te wezen op de dansvloer, die

aan het aantal slippertjes te zien,

blijkbaar wel wat glad was. Hoe dan

ook, deze avond hebben we maar

liefst 33 nieuwe leden aangeworven

waardoor dit werkjaar alvast een

mooie start heeft genomen!

Sophie.

GORDEL

Zondag 5 september

Aangezien de 50 km fietsen van de

gordel voorbij TonzenT kwam

konden we het natuurlijk niet iaten

om tonzent open te laten gaan.

Vanaf lOu kon er volk in en aan

TonzenT komen uitrusten en op z'n

gemak iets drinken en/of eten. Er

was gezorgd voor soep

(Juiiennesoep, met name), voor

gratis nootjes, tafels en stoelen

buiten (en binnen) en zeer

aangenaam weer (misschien wel

iets te warm). Een keer dat het goed

begon te draaien was er wel te

weinig tapvoik waardoor we toch wel

aan een ongelofelijk tempo moesten

werken. Geiukkig dat het "spitsuur"

niet zo lang heeft geduurd, zodat we

daarna toch nog rustig konden

uithollen om tegen een uur of 5

ermee op te houden en rustig alies

terug binnen te zetten en het

binnengerijfde geld te tellen en op te

bergen

TonzentZiJde 13



TerugBUk

TONZENT GOES KERMIS LEUVEN

Vrildag 10 september

Whhhhhiieieeeeeiieieee super leuk

uitstapjeeeeeuuuu!

Een half uurtje kleurde de hemel In

alle kleuren van de regenboog door

een super, spetterend vuurwerk.

Daarna konden we er stevig

Invliegen, wat sommigen onder ons

wel misschien zowel letterlijk als

figuurlijk opnamen, als je weet dat

er hier TonzenTvolk heeeeeeeeeel

hoog de lucht is ingegaan tegen een

snelheid van 90km/uur...

Sjiek!

Het spookkasteel was ook wel

lachen, de ene stond al wat stabieler

dan de andere... En enkele bizarre

TonzenTgangers vonden die tol van

het spookslot zo leuk dat ze er

wilden in blijven wonen...

Jaja...

Kort samengevat: Nog van dat!!!

Sis.

MUZIEKQUIZ JH T SCHUUR

BREENDONK

Vrildag 3 september

Volledig in het geheim schreef

Kwinten een ploeg in voor een

muziekquiz bij een bevriend (toch

voor hem op dat moment)

jeugdhuis, 't Schuur.

Met een winning Team, bestaande

uit enkel hoog-intelligente Tonzent

leden (Nico VC, Anneieen W, Johan

R. en Mezelf Kwinten V), namen we

deel aan de door 17 ploegen

gepopuleerde muziekkwis.

Met gemak antwoordden we op de

door de kwismasters gestelde

vragen. Tot op het moment dat er

muziekclips werden getoond zonder

muziek, dat was archie-moeilijk.

Achternagezeten door de ploeg

samengesteld door de band "48

crash" haalde we de finish met veel

punten (weet niet meer exact

hoeveel).

We wonnen deze kwis met glans

tegenover gewone boeremensen uit

breendonk en omstreken. Met alle

respect voor de andere ploegen: "We

crushed them".

Toegegeven, het was een verdomd

moeilijke kwis, zonder het kwis-

freak-duo Nico en Anneieen waren

we nog niet eens lOdes denk ik...

U kan Onze prachtige beker

bewonderen boven de snoepkast

achter de toog. 't Is de beker met

het schaapje op (De uitleg van dat

schaap kan u bij mij bekomen voor

één pint).

Kwinten

TonzentZijde 14



Lachen = Gezond

Lachen = Gezond

Ik heb er zevenIk heb zes knikkers

Ik heb XO

Euroeenl

Maar iets als "dal" heb je loch
niel.ofwel soms ?

l-uh...nccn

I En met een van deze, kan ik
zoveel van "dal" krijgen als ik wil

Maar ik heb wel

een van deze.

TonzentZijde 15



JGMSpreekt

JGM SPREEKT

Op zaterdag 16 oktober is het weer zover: de jaarlijkse Trefdag van JGM, onze

jeugdhuiskoepel, vindt weer plaats. Je zal er toch ook bij zijn?

Om 12u30 verwachten we je in jeugdhuis Kadee in Bornem. In de namiddag

kan je een keuze maken uit verschillende werkwinkels waaraan je actief kan

deelnemen. Nadien is er de Trefnacht, die dit jaar bestaat uit de nationale

jeugdhuizentest en lekker napraten aan de toog van JH Kadee. Ambiance

verzekerd!

Misschien is de promotie wat op de achtergrond geraakt en is het nog niet op

de kern besproken, daarom sturen we je nog snel dit herinneringsbericht.

Inschrijven voor de Trefdag kan je via fax, mail of telefoon, je vindt alle

gegevens onderaan. In veel gemeenten kan je een groot deel van je

inschrijvingsgeld terugkrijgen, je krijgt immers een attest van gevolgde

kadervorming.

Meer informatie over de inhoud van de Trefdag vind je op onze website

www.lgm.be. Alle nodige informatie vind je ook in de Apropoo die eerstdaags in

jouw bus zal vallen.

Spreek snel je mede-kernleden aan, en schrijf als de bliksem in !

De Trefdag-crew.

doen! doen! doen!

ónze specialiteit Is inspelen op jullie noden, vragen en behoeften.

daarom

vorming op maat!

aangepast aan jullie werking een JGM-delegatie over de vloer

met alle antwoorden, gouden tips, dé adressen enz...

bel, mail of schrijf ons en we komen af!

PS: gratis, blitser dan ooit & must voor elk zichzelf-respecterend-jeugdhuis:

dé nieuwe JGMsticker vanaf nu ook te verkrijgen!

Jeugdhuiskoepel JGM Kipdorp 30 2000 Antwerpen

tei 03 23190 17 fax 03 202 24 78

e-maii Jgm@Jgm.be

website www.igm.be

TonzentZijde 16
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VoorUifBUk

VooruifBHk

INSTUIF

Zaterdag 2 oktober

Haaa, nederige Instuif-fans!

We gaan op deze dag nog

eens een instuiveke organiseren,

we weten nog niet wat het zal

worden

maaarrrrrrr 1 ding is zeker;

het zal er stuiven, (hahaha ?!!)

Frère en Branky

BLAIR BITCH RELOADED

Zaterdag 9 oktober

Jawel!!! Eindelijk het is zover.

Exact een Jaar geleden gingen

enkele mensen op zoek in de

bossen van Reist naar de heks die

alle alcohol had gestolen...

"Een super zalig bosspel"

hoorden we vaak na afloop.

De groep van Bert, Matthias en

Verdeyen geloof ik, hadden vorig

jaar gewonnen en gingen er dus met

de buit vandoor.

Wil jij dit jaar proberen deze groep te

verslaan???

Dan mag je vandaag zeker niet

ontbreken en je als de bliksem

inschrijven aan de valven.

Elke groep mag maximum uit 5

deelnemers bestaan en natuurlijk

over veel moed en lef beschikken

om deze opdracht te verwezenlijken!

Ps Vergeet geen slechte kleren aan

te doen.

Sis.

JGM

Zaterdag 16 oktober

Dit is een dagje weg met al onze

actieve leden, kern en rvb hier

ontmoet je medewerkers van alle

jeugdhuizen in Vlaanderen en kan je

een beetje bijkletsen over het vak ©.
Er zijn interessante workshops waar

je leuke ideetjes kan opdoen voor

ons jeugdhuis, je kan er bv wat

bijleren over de wettelijke dingen in

en rond een jeugdhuis of jezelf eens

lekker laten gaan op een djembe.

Zelfs voor de dj's onder ons is er een

mini opleiding "hoe word ik zo goed

als Tiësto".

Ook een lekker hapje en s'avonds

een ludieke quiz voor diegene die

daar zin in hebben.

Hopelijk tot dan

Steven
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VoorUifBUk

KIFIKA

Zondag 10 oktober

Vandaag gaan we zowel oud als Jong
lekker verwennen met een film in de

middag en in de avond.

De films die op het programma

staan, zijn "Brother Bear" en "Usual

Suspects'.

CHIROFUIF

Vrijdag 5 november

Ik denk dat dit nu de derde keer is

dat ik de eer en het genoegen heb
om de vooruitblik te mogen

schrijven voor de enige echte

Chirofuif.

De formule blijft ook dit jaar

hetzelfde: We gaan er gewoon eens

goed invliegen, een ieuk fuifke met

muziek voor groot en klein, drank

voor groot en niet zozeer voor klein.

En dan maar hopen dat het een

feest zal zijn dat we weer een jaar

kunnen onthouden, hoewel we in dat

geval misschien beter de drank dan

zouden beperken (oké dit heb ik

nooit gezegd anders zou ik de fuif

wel eens niet meer halen wegens

doodgemaakt)

Zodus, eumh ja bel ai maar naar de

brouwer om te zeggen dat hij nog

wat bijbestelt, bel je ouders om te

zeggen dat je pas in de vroege

uurtjes zal terug thuis zijn...

Chiro Kampenhout ziet je graag...

op de Chirofuif!!!

Helena.

11-11-11-OUIZ

Zaterdag 13 november

Eik jaar opnieuw laten we ons

vangen! Eik jaar opnieuw denken we

van "en nu gaan we het is goed doen

eh dit jaar!'

Maar elk jaar opnieuw liggen we

ergens beneden in de puntenscore...

Toch blijven we proberen en ooit zal

het ons lukken om eens ergens

vanboven te staan in dat quizken

hier!

TonzenT zal niet slapen voordat de

quiz op zijn minst eenmaal is

gewonnen door haar leden!!!

Up TonzenT up!

Sis.

FUIF

Vriidag 19 november

Na al de vorige activiteiten is het nog

maar eens tijd voor een fuif! Wat

deze zal inhouden, staat op dit

moment van schrijven nog niet

volledig vast, maar we houden jullie

op de hoogte!!

Sophie
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VoorUitBUk

PIZZADAG

Zondag 21 november

Schreeuw het van de daken, zeg het

door aan je vrienden, familie,

kennissen en huisdieren, want

vandaag opent TonzenT haar

PizzaDeuren voor Jullie!!!!!!!!!

Hou de ogen goed open want voor

deze activiteit zuilen we ook nog

gaan plakken en affiches omhoog

hangen.

Het pizzadeeg wordt voor u

klaargemaakt, de pizza kan u zelf

samenstellen, met de ingrediënten

die talrijk aanwezig zuilen zijn!

Een lekker glaasje wijn zal u ook

zeker en vast kunnen verkrijgen en

dit allemaal voor de luttele prijs

van...(staat eigenlijk nog niet vast)

maar het zal wel niet veel zijn ;)

Dus noteer het in Je agenda "De

mama neemt vandaag vrijaf en we

gaan eten in TonzenT" Tot dan! Sis.

MUZIEKQUIZ

Zaterdag 27 november

Quizen, quizen, quizen, we krijgen er

maar niet genoeg van! Vreemd dat

de examens op school niet zo in de

smaak vallen. Misschien een idee

voor toekomstige ieraren. Een

examen in quizvorm. Kan gewoon

niet falen.

In ieder geval, voor deze quiz kunnen

we ons aan speciale dingen

verwachten.

Het zal een mengeling worden van

quiz-en amusementprogramma's

van het beste formaat.

Ik heb zelfs ai vernomen, dat het

met een iife-orkest zou zijn.

Wie zal er deze keer iets winnen???

Schrijf Je snel in!

Sis.

Vergaderingen oktober -november

Vriidag 1 oktober: Kern

Vriidag 15 oktober: Kern & Leden

Zaterdag 30 oktober: Kern

Vriidag 12 november: Kern & Leden

Vriidag 26 november: Kern
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Voorstelling RVB

Voorstelling RVB

VOORZITTER

Hello,

Ik ben Steven De Prins (alias: de steven) en Ik

huppel al enkele jaren rond in tonzent dus ben ik dit

I jaar ook weer van de partij en deze keer als
voorzitter. Dat komt er gewoon op neer dat ik

I samen met de rest van de rvb, de kern en de
actieve leden er een geweldig jaar wil van maken

en er voor zorgen dat tonzent een leuke en gezellige

plaats is, word en blijft voor iedereen.

Dus als je een voorstel of vraag hebt kan je altijd bij mij terecht.

See ya soon in tonzent

SECRETARIS

hello here is Maarten speaking.

Dit jaar vervul ik de taak van secretaris in ons jeugdhuisje!

Ik ga natuurlijk proberen het goed te doen en als er vergaderingen

zijn geweest de verslagen steeds openbaar te maken.

Voor de rest zit ik ook in verschillende werkgroepen zoals fuif,

pr en... Mochten er vragen zijn, opmerkingen , of wil je een

groot geheim kwijt... Ik ben één en al oor.

BOEKHOUDER

Hallo,

mijn naam is Ken Tobback en ik loop reeds 21 jaar

rond op deze aardkluit. Reeds 2 jaar werk ik bij LSG Sky

Chefs Belgium en dit jaar begin ik ook aan mijne 2*'jaar

als Raad van Bestuurslid. Dit jaar neem ik de taak van

boekhouder op mijn schouders en voor de rest heb ik niet

veel meer te zeggen, dus see you @ Tonzent!
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Voorstelling RVB

PENNINGMEESTER

Joe allemaal, Ik ben Gregory en ik neem dit jaar de

functie van penningmeester in handen, ik ga ervoor

proberen te zorgen dat er altijd geld voor is, zowel in

de kas als op de rekening. Ik zorg ervoor dat geld

wanneer je dat zelf hebt uitgegeven voorTonzenT

dat je dat zo snel mogelijk terugkrijgt, dat er een kas

gemaakt is op fuiven en dat er in de kas genoeg geld

zit, zodat niet iedereen altijd gepast moet betalen.

Als er nog vragen zouden zijn kan je altijd afkomen aangezien ik meestal toch in

TonzenT zit of hang en dan zal ik al het mogelijke doen om te helpen.

F

ONDERHOUD

Yow, ook dit jaar ga ik mijn missie verderzetten: juliie

onderhouden ! Allé, dan toch jullie vaste stek op

verloren avonden. Er is deze zomer een hele stap

gezet geweest, maar er is nog werk, hoor, wees maar

gerust.

We nemen alvast een hamertjeuh en een beiteltjeuh

om het plankske in 2 te verdeleuh ...

Stoffel

TONEEL IN TONZENT

Jawel de vroegere traditie wordt nog eens vanonder het stof gehaaid.

Terug een Toneel in Tonzent.

Enkele mensen, waaronder Jurgen Cogghe gaan zich hiermee bezig houden.

We hebben wel mensen nodig die zouden willen op de planken staan of die de

planken zelf willen maken.

Heb jij enige interesse hiervoor ???

Laat het ons weten!

Het ToneelTeam
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Voorstelling Kern

Voorstelling Kern

PUBLIC RELATIONS

TonzenTleden overal te lande, gegroet! Tot u spreekt Ellen
De Venter, kersvers verantwoordelijke Public Relations en

In die hoedanigheid ook Md van de Kern werkjaar

2004-2005. Aangezien Public Relations (oftewel P.R.) voor

sommigen onder u weieens een vrij obscuur begrip zou

kunnen zijn, zal Ik hierbij even verduldelijken wat nu net

van mijn werkgroep en mezelf verwacht wordt dit jaar.

Onze hoofddoelstelling Is om In samenwerking met de

andere verantwoordelijken en werkgroepen Tonzenl weer

te doen bloeien, en af te raken van die kwalijke reputatie

die ons weieens toegeschreven wordt. Hoe? Allereerst

door goede en weldoordachte activiteiten te organiseren, en naar deze dan (this Is

where I come In) zo veel mogelijk volk te lokken. Want met een activiteit van

wereldklasse ben je zonder deelnemers toch niet veel. Verder zullen we ook op zoek

gaan naar sponsors om de kosten Ietwat te drukken. Sophie, Maarten, Fr anky, André
en z'n promoteam en Ikzelf zullen dan ook snel een promo-offensief zonder weerga

lanceren op Kampenhout en wijde omstreek. Hou ons In de gaten!

Vanwege uw dienaar.

Ellen

FUIF

Jawel, de werkgroep fuif Is ook weer van de partij! Ellen,

Maarten, Jelle L, Jelle S, Jan, Brakke en Dleter,(of liever:

de nieuwe werkgroep) voelden zich geroepen om zich te

engageren voor de feestjes ten huize Tonzenl dit

jaar. Als nieuwe verantwoordelijke hoop Ik samen met

deze rasechte fulfbeesten er een lap op te geven en

enkele fuiven te organiseren die jullie nog lang zullen

bijblijven!!

Sophie Nolens, verantwoordelijke fuif

n
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Voorstelling Kern

SPORT EN UITSTAP

Ik ben Jelle Lauwers, sinds kort verantwoordelijke van

sport en uitstap. Dit doe ik samen met Jelle Sterckx.

Indien Iemand een goed voorstel heeft om

ergens heen te gaan met TonzenT, gelieve het dan aan

Jelle of mij te zeggen en dan kunnen we dit eens

bespreken.

Jelie

KRANT

leps! Voor het vierde jaar op een rij, zal ik de krant

onder handen nemen, maar dit jaar doe ik het niet]
alieen. Enkeie mensen waaronder Mieke, Helena,

Ellen en Thomas willen ook dat de krant leeft en

samen gaan we proberen er een leuke, vette en

interessante krant van te maken!!!

Het voornemen is ook dat ze elke keer op tijd in

jouw brievenbus zal terechtkomen, maar dat

hangt ook wat van de schrijvers af natuurlijk...

In ieder geval we houden je op de hoogte!!!!

Wanneer er nog mensen zouden zijn die zich geroepen voelen om wat te schrijven in

onze heilige krantje, U BENT MEER DAN WELKOM!!!;) Voor vragen of opmerkingen...

Ik hang, zit, sta wel ergens in Tonzent...;)

Tot gauw! Siska

INSTUIF

Hallo, ik ben Franky en ga mij proberen dit jaar,

net zoals 2 jaar geleden, in te zetten voor de instuif

activiteiten. Ditmaal doe ik het niet alleen, maar met mijn

co-organisator: Bère De Prins.

Naast de Instuif-activiteiten, zal ik ook nog mijn

functie als kickerverantwoordelijke met plezier blijven

uitvoeren.
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Voorstelling Kern

TAPVERANTWOORDELIJKE

Waarom komen de mensen naar tonzent ?

Muziek, vrienden, ambiance, chips, fuifkes, leuke

activiteiten... maar vooral: DRANK!!! En dat is waar Hans

zich dit jaar verantwoordelijk voor zal stellen (terug van

weggeweest: 2 jaar geleden was Hans ook ai

tapverantwoordeiijke). Wat houdt dat in? Zien dat de

tapkraan steeds voorzien blijft van dat goddelijk vocht

(en dan hebben we het wei degelijk over bier en niet

over restjes schimmei met vuil water zoals er ook soms

uitkomt), proberen de taplijst vol te krijgen met

vrijwilligers (wat bij ons in Tonzent toch wei tot één

van de zwaardere taken mag gerekend worden), de

bestellingen bij de brouwer doen,.. EN., het drankje

van de maand voorzien.. Dus, ais je ook eens wil tappen, of je hebt een schitterend idee

voor een drankje van de maand, dan weetje nu ook wie je daarvoor moet hebben...

PODIUMPROGRAMMATiE

Hallo, ik ben Niels Tobback en ik ga dit jaar

het Tonzentpodium van levend decor voor

zien.

ik ben dan misschien wei de verantwoorde -

lijke voor deze functie, maar toch sta ik er

niet alleen voor. Mijn medecompagnon kent

iedereen wel, namelijk Thomas Moiineaux.

Wij verwachten jullie!!!

STRIPBIB

Jurian michieis
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LosseFuncfies

Losse Functies

WEBMASTER

En jawel, ik kon het niet laten ... Men zegge wel eens

"Eens te top bereikt, klimt men niet meer naar beneden",

bij deze verkracht ik deze steiiing volledig. Na 10 Jaar kern

en raad van beheer ga ik op prepensioen ais webmaster.

Ik kan mijn eigen kind toch niet in de steek laten. Maar

geen paniek, ik ga dit niet aileen doen. Een heel team

(het WebTeam) zal voor u de website up to date houden

en ervoor zorgen dat u met plezier www.tonzent.be intypt

om daarna vol overgave zich te kunnen storten op de

beeldschone website met aiiemaal interessante weetjes,

links en bezigheidstherapie. Voorlopig zijn Ken en Mieke

al zeker aangesloten tot ons clubje, maar heb JiJ ook zin

om wat mee te denken, werken, schrijven aan de binnenkort volledig vernieuwde

website? Gewoon maiien: webmaster@tonzent.be !

Genoeg gezeikt over de site...

Ik, zoals vele anderen, kreeg van het krantTeam de opdracht een kort stukje te

schrijven over onszelf.

Ik ben Kwinten, ben al veel te oud om met de Legoblokken te spelen. Zoals de

meesten al wei weten zit ik al enkele Jaren in het vak en ben ondertussen bijna een

beetje een ouwe zak. Ik heb ondertussen al bijna alle functies uitgevoerd, en ben dus

nu op prepensioen.

Om mijn boterhammekes te verdienen werk ik aan de K.U.Leuven waar ik wat met

computers pruts en de PCklassen in gang hou. Daarnaast ben ik ook een beetje

fotograaf, of doe ik toch aisof...

Ik woon ondertussen enkele jaartjes in Leuven aan't station ergens, hoewel mijn

roots volledig in Reist liggen, en ik daar dus nog bijna dagelijks vertoef.

Voor de rest zijn mijn hobby's touwtje springen, prairiehonden temmen en het

wereldrecord graseten proberen te verbreken.

Voor al uw vragen in verband met Kunstschaatsen en guppy's kweken kunt u steeds

bij mij terecht, ook als het iets met Tonzent te maken heeft kan u aan mijn mouw

komen trekken...

Een beetje belegen maar nog steeds even lekker.

Kwinten
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MoppenDoos

ANDERE LOSSE FUNCTIES DIE IK TOCH EVEN WIL VERMELDEN :

Makro = Jeroen Clinckemalie

Grafische vormgeving = Bram Van de Velde

Plak-verantwoordelijke = André Schoovaerts

Moppendoos

De CIA organiseert een vergelijkend examen voor moordenaar. Een paar honderd

kandidaten leggen een aantal proeven af, waarna er drie finalisten

overblijven: twee mannen en een vrouw.

De eerste man wordt bij de jury geroepen. "Mijnheer", zegt de voorzitter, "U

moet nu een allerlaatste proef afleggen om aan te tonen dat u in alle

omstandigheden welk bevel ook zult uitvoeren..."

"OK", zegt de man.

"Hier is een geladen pistool. Uw vrouw zit in het lokaal hiernaast op een

stoei. Ga binnen en schiet haar neer!" De man, heel verontwaardigd: "Mijn

vrouw? Nooit van mijn leven!"... en is gebuisd.

Zelfde scenario bij de tweede kandidaat. De man zegt: "Ik zal proberen",

gaat het lokaal ernaast binnen... en komt na een minuut terug buiten, tranen

in de ogen. "ik hou echt teveel van haar. ik kan het niet...!" - Gezakt!

Nu is de beurt aan de vrouw. Haar wordt verteld dat in het hiernaast haar

man enz... enz...

De vrouw neemt het pistool aan en gaat het lokaal binnen.

De jury hoort zes schoten, vervolgens geschreeuw en een hoop hels kabaal,

gevolgd door een veelzeggende stilte.

De vrouw komt terug binnen bij de jury en wrijft het zweet van haar voorhoofd.

"Jullie hebben me daar wat geleverd," zegt ze,

"dat pistool was geladen met losse flodders!

Ik heb hem met zijn stoel moeten doodslaan !!"

www.moppensite.be

TonzentZijde 27



WhafHappened

What Happened
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WhafHappened

BLOED. ZWEET. TRANEN EN VEEL GELD HEBBEN DE WERKEN GEKOST

MAAR HET IS PRACHTIG! NEN DIKKE PROFICIAT AAN ALLEN DIE HIERAAN

HEBBEN MEEGEWERKT!!!

w

#•

h

En het ziet er super uit!!!

Geweldig werk!
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VasféTapUjst

Vaste TapUjst

Eerste week van de maand

Woensdag: Hans & Mieke

Vriidaa .-Maarten & Koen

Zaterdag :Gregory & Franky
Zondag:

Tweede week van de maand

Woensdag:

Vrijdag :Niels

Zaterdag :Sofie & Jelle

Zondag: Steven & Siska

Derde week van de maand

Woensdag:

Vrijdag: Ellen

Zaterdag: Jurian

Zondag:

Vierde week van de maand

Woensdag: Ken

Vrijdag: KrlstofD.M.

Zaterdag:

Zondag:

Moesten er nog mensen zijn die zich geroepen voelen
om op de vaste taplljst te staan, zodat

TonzenT steeds open Is,
gewoon even aankloppen bij de tapverantwoordelljke.

Hans!
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Verjaardagen

Verjaardagen!!!

In OKTOBER vergeten we zeker en vast niet:

11 - Tom Verdeyen

17 - Jo Aerts

17 - Wendy Scherens

18 - Sanne De Cock

23- Sophie Nolens

23- LoesJanssens

23- AnJanssens

29 - Nicolaas Obyn

In NOVEMBER vergeten we zeker en vast niet:

8 - Niels Tobback

10 - Liesbeth Dhooge

12 - Geert Janssens

13- Anneke Janssen

15 - Sofie Coremans

15- Nele Schellens

20 - Guy Hanssens

27 - Jeroen Clinckemalie

28- Bart Van Heste

29- Hans Janssens

30 - Chris Nees

Allemaal nen dikke proficiat!!!
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Agenda

Agenda

Vriidaa 1 oktober:

Kern

Zaterdag 2 oktober:

Instuif

Zaterdag 9 oktober:

Blair Bitch Reioaded

Zondag 10 oktober:

Kifika

Vriidaa 15 oktober:

Kern en Ledenraad

Zaterdag 16 oktober:

Trefdag JGM
Zaterdag 30 oktober:

Kern

Vriidaa 5 november:

Chirofuif

Vrijdag 12 november:

Kern en Ledenraad

Zaterdag 13 november:

11-11-11 Quiz

Vrijdag 19 november:

FUIF

Zondag 21 november:

Pizzadag in Tonzent
Vrijdag 26 november:

Kern

Zaterdag 27 november:

Muziekquiz
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