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VoorWoord

VoorWoord

Zoals je weel komen aan alle mooie dingen een eind,
dus ook aan elk werkjaar en ja het is zover, het zit er bijna op en hier zijn we dan met de laatste

krant van het huidige werkjaar maar niet getreurd het is tevens ook
de eerste krant van het nieuwe werkjaar.

En we vliegen er onmiddellijk eens goed in met een veelbelovende jeugd-14-daagse vol
spetterende activiteiten: uitstappen, feesten en niet te vergeten de ouderavond.

Bij elk nieuw werkjaar hoort natuurlijk ook een nieuwe of aangepaste Raad Van Bestuur en Kem.
Er is reeds een nieuwe Raad Van Bestuur gestemd en die ziet eruit als volgt uit:

Secrctatis: Maarten Van De Velde

Boekhouder: Ellen De Venter

Penningmeester: Grcgory Oldyck

Onderhoud: De Mulder Kristof

Voorzitter: Steven De Prins

Met pijn in het hart moet ik jullie mededelen dat de Kenny de RVB verlaat. Maar ik zou hem
willen bedanken voor alle energie die hij de afgelopen jaren in TonzenT gestopt heeft.

Thanks Kenny.

We zijn ook op zoek naar M/V met talent voor de Kem...
dus als jij interesse hebt of iemand kent die symptomen van interesse vertoond

in een van onze kernfuncties, trek dan maar eens aan de mouw of ander kledingstuk van iemand
van de RVB.

Er zijn zoals ondertussen naar jaarlijkse gewoonten ook dit jaar weer werken in het vooruitzicht.
Dit jaar moet de vergaderzaal en het secretariaat eraan geloven.

Beiden worden helemaal verniewd om te voldoen aan de moderne eisen en normen.

De bedoeling is dan ook om deze vemieuwde vergaderzaal ten dienste te stellen van andere
behoeftige Kampcnhoutsc verenigingen.

Er zal hel komende werkjaar ook veel lijd en aandacht gestopt worden in de strip-bib die vorig
jaar een grondige beurt gekregen heeft,

maar sinds het afronden van de werken jammer genoeg niet meer op volle toeren heeft gewerkt.
Ook zal er het komende jaar meer aandacht geschonken worden aan een ruimer aanbod van

activiteiten en optredens.

Dus met andere woorden we zijn klaar om er het komende jaar eens stevig in te vliegen en de
pannen van ons dak te laten vliegen.

Steven.
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TerugBHk

TeRugBUk

Zaterdag 26 februari

Fort van Breendonk

Qua vorming kan dit wel al meer tellen
dan pakweg 'Wijn BrouwenWe waren
met 7, kwamen luidruchtig toe maar
werden een paar keer heel erg stil.
Gelukkig waren we tegen 's avonds (fuif.)
opnieuw bijzonder luid. Een goedgevulde
dag, en nog leerrijk ook l
Ellen.

Vandaag was het dus zover: we kropen in
het vel van een krijg.sgevangene uit de 2e
wereldoorlog om het allemaal eens te
herbeleven en een beeld te hebben hoe het

er in die periode allemaal aan toe ging.
Toen we dus in dat vel van die gevangene
zaten, begaven we ons naar breendonk en
pas op, niet naar een café ofzo he, maar
dus wel degelijk naar het fort van
Breendonk, om daar eens te gaan piepen
en de sfeer van toen is op te snuiven en
door de professionele uitleg van een gids
nog wat wijzer te worden dan we al
waren. Na veel kou regen,
woordenwisselingen over het-al-dan-niet-
onder-de-macht-geweest te zijn van de
Duitsers en vol verbazing dachten van
"shit man ben ik blij da ik daar ni bij
was ", bedankten ive de gids voor de
geleverde diensten en trokken richting
den ives voor een goe pak frieten en een
fris .schuimend glas gerstenat.
Steven.

ti
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TerugBUk

Vrijdag 4 maart

Optreden "A Brand"

De mensen van A Brand leerden elkaar

kennen in hun rock 'n 'roll-jaren
vanachter in dejaren 90.
Ze hebben invloeden van de toenmalige
alternatieve bands, maar ook van alles

tussen de 70 's punk en Bob Marley.
Hun natuurlijke obsessie om te
entertainen maakte van deze zonderlingen
een hechte groep vrienden.
Met hits als "l Do As 1 Please " en

"Ridingyour Ghost" beloven deze kerels
ons jeugdhuis op zijn grondvesten te doen
daveren. We houden hen eraan!

In het voorprogramma komt Blind Alley
zijn thuismatch spelen.
Dit optreden is meer dan een gewoon
tonzentoptreden voor het vijftal, want ze
stellen hier hun pasgeborene voor:
de single "Tonight die ongetwijfeld
hoge toppen gaat scheren in de hitlijsten.
Driewerf hoeral

Stoffel. '

Na het gebruikelijke
uur vertraging ging

het optreden dan
toch van start.

Zij die er waren hebben
het zeer gesmaakt, zij die er niet waren
vonden het te duur, doch hadden ongelijk
(over het niet aanwezig zijn dan), en de
spaghetti was wel degelijk lekker!
Al bij al een positieve conclusie dus!
Ellen.

Zaterdag 12 maart

Pimp it up!

Een typisch TonzenT-fuifje, maar dan wel
één van de beterel We hebben geplakt
voor dood en dat heeft resultaat
opgeleverd; het kot stak vol, er zijn maar
liefst 7 vaten leeggeslurpt door onze
bevallige bezoekers en buiten die paal die
buiten toevallig omgevallen is (het zullen
die ba.isen wel geweest zijn) verliep dit
fuifje zonder enig incident. We kunnen
met andere woorden spreken van een
succes zoals we er al wel even geen meer
hadden gezien.
Kus van de juf, bank vooruit en vooral;
op naar de volgende!
Ellen.
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TerugBUk

Zaterdag 2 april

Pyjama-Instuif

Hoelang wax di! al niet geleden?
Hoewel ik dit een super leuke activiteit
vond, bleven er vele Tonzent-gangers
buiten staan... Jammer, maar toch

hebben we wel wat volk gehad eri
sommigen kunnen overtuigen om onze
"huur-pyjama 's " over het hoofd te
trekken en tot in de vroege uurtjes films te
bekijken, op de playstation te spelen en
chips te fretten tot we er bij neervielen.
Super gezellige avond vond ik hetl
Siska

Zaterdag 7 mei

Twilight Edition

Soms zeggen beelden genoeg; dus hier
zijn wat sfeerbeelden:
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TerugBHk

Zaterdag 14 mei

Jeugdhuizentocht

Ook dil jaar was het weer zover:
de Jeiigdhuizeniochl!
Met 4 volgeladen wagens vertrokken we
van aan ons eigenstejeugdhuis naar 4
onbekende jeugdhuizen.
De weg naar deze 4 werd heel goed
gevonden, op een kleine twijfeling na.
Jh Mainoet in Grimbergen was het eerste
jeugdhuis waar we aankwamen.
Weijammer dat het niet open was, maar
dat heeft de kermis zeker en vast
goedgemaakt.
Daarna reden we verder naar Beigem,
waar we er ene gingen drinken in JH 't
Stoveke.

Van daaruit begaven we ons richting
Mei.se, waar we ook nog naar JH Den
Droes en JH Knödde geweest zijn, voor
we tevreden naar huis terug keerden.

Jeiie L.

31 juni tot 3 juli

Rock Werchter

Ook dit jaar is Rock Werchter ons niet
ontgaan. Muziek, een chili sfeertje, eten,
drank,... het was er allemaal! De wei was

modderig, maar de optredens goed, de
(meeste:p) tenten zijn recht gebleven en
het weer kon er ook mee door. Op de
camping zelf leek het qua geluiden soms
meer op Planckendael dan op een
festival, af en toe vlogen er ook nog eens
dingen in de ftk, ontplofte er een
hoofdkussen of gebeurden er andere
vreemde toestanden. Hier en daar liepen
we nog enkele bekenden tegen het lijf of
kregen we bezoek van onze voorzitter en
co:) Een geslaagde 4-daagse aldus!

Sophie
lyTf Jm
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TonzentWeekend

TonzentWeekend

Na enkele jaren op rij gekampeerd te hebben, werd er voor TonzenT-weekend ditJaar
geopteerd voor een iets comfortabeler locatie (Bedden! Douches! TOILETTEN!).

Om daar te geraken moest er echter gebruik gemaakt worden van het Openbaar Veiwoer.
Na 2 uur trein tesamen met een stel .serieus van lotje getikte Gentse jongelingen konden we
van de trein stappen in een plaatsje waarx'an de naam mij momenteel maar niet te binnen

wil schieten.

Helaas regende het. Helaas, want wij hadden ons moeten verkleden al naargelang ons
eigen thema (verpleegster, bokser, .studente, ballerina en banaan om er maar enkele te

noemen) , dus dat kon dan wel eens fris worden.
Maar goed, een kleine l O minuten later waren de heren van de Raad van Beheer/Bestuur
klaar om ons naar onze eindbestemming te vervoeren met hun auto 's. Aangezien we met te

veel waren werden eerst de "dames " op hun bestemming gebracht. Die dames hielden
zich daar aangekomen bezig met het beramen van gekke plannetjes.

Naast het essentiëlere comfort van badkamers en een keuken hadden we bijvoorbeeld het
leuke extraatje van een heuse kickerka.st om gedurende het weekend van te genieten ! Of
dat dachten we alleszins... Nadat de jongens uiteindelijk toch de sleutel gevonden hadden
(mits toepassing van wat zij noemden "vrouwelijke logica ") van de kelder alwaar deze
brok puur entertainment zich bevond, konden zij eindelijk... vaststellen dat de eigenaars

lichtelijk gelogen hadden over de kwaliteit van de kast.
Geen erg, dachten zij, en gingen prompt over tot het nuttigen van 2 emmers friet en 8

ongebakken bouletten. En allen waren blij,
Vrijdagavond werd afgesloten met het uitleggen van de activiteiten voor het weekend; 2

buitenspelen en een zoektocht die het hele weekend moest duren. Maar deze 3 activiteiten
zijn niet verder dan hun introductie geraakt. Jammer maar helaas, het TonzenT-volkje

werd geplaagd door regen, sneeuw en dergelijke meer.
Gelukkig hadden we specialist-pleinspelers bij en werd er zaterdagnamiddag toch nog een

leuke tijd beleejd (afgezien van wat bloed hier en daar).
We keken allemaal gezellig naar Het Eiland, lieten het brandalarm nog even afgaan, en nu
we toch bezig waren ontdekte één van de jongens - wiens naam niet genoemd zal worden
- ook nog een pornozender. En allen waren blij (en tevens licht in de wind). Zondag

tenslotte werden eventuele katers uitgeslapen, kamers grondig verlucht - de ene al wat
meer dan de andere - en de hele boel ingepakt, om later allemaal tesamen lekker

colagevechten te houden op de boemeltrein richting Luik.
Moe maar voldaan kwamen ii't' toen aan in het regenachtige Leuven.

En allen waren triest dat het al gedaan was...
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Tonzenf Weekend
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Les Zuid-Afrikaans

Les Zuid-Afrikaans

Nu Afrika even in de spotlights staat, dacht ik dit is de moment voor een
Snelcursus Afrikaans.

Bij deze, de speciaal voor u samengestelde woordenboek !

Ardreigine Chantage Hartlam Lieveling

Afknyptydjle Korte Pauze Hochakskocn Naaldhak

Afrigtcr Trainer Huurmeisje Prostituee

Afslag Korting Jaaglokva! Snelheidscontrole

Aftrcc-oord Bejaardentehuis Jammerpoel Diepe ellende
Allcenlopcnd Ongehuwd Jenewerneus Drankneus

Bababrocikas Couveuse Kaal Naakt

Bakorc Flaporen Kaaldansercs Stripleasedanseres
Been-af Verliefd Kanniedood Taai, volhardend

Bleskop Kaalkop Kantien Kroeg

Boepens Bierbuik Kariakker Stoeien

Bostukloos Topless Keelvol Zat

Broekiekouse Panty Kielicbakkies Oksels

Buite aksie Op non-actief Kietsie Poesje

Dcurtrekker Tanga Kleingoed Kindertjes

Dikbek Nors persoon Kopseer Hoofdpijn
Dobbelmasjien Gokkast Kroostrooster Babysitter

Donkie Ezel Laatlammetfe Nakomertje

Donkiewerk Routinewerk Lawaaiwater Sterke drank

Drukspycker Punaise Lekkerlyf Dronken

Druppypie Infuus Liggaamsbouer Body builder
Dwclmmiddcls Drugs Mannetjiesvrou Manwijf

Eetluswekkcrtje Aperitiefje IMooimaakgoed Make-up

Enkclouer Alleenstaande ouder Neukery Probleem

Fliek Bioscoop Padvark Wegpiraat

Fliekylooie Bioseoop-gangers Platcjoggie DJ

Focfie Uitvlucht Rimpelstryk FacclifI

Gemaalde vlels Gehakt Skoknuus Schokkend nieuws

Gemorskos Junkfood Skommeldranke Cocktail

Gcsigsroom Gezichtscrème Swierbol Playboy

Glipsie Ongelukje Tranetrekker Sentimentele film

Grootbaas Werkgever Vrykamer Logeerkamer

Grootwordjarc Jcugdiaren Vuisslanery Knokpartij

Hardekoejawcl Stijfkop Winkeltande Kunstgebit

TonzentZijde 10



Jeugd-14-Daagse

Jeugd-14- daagse

Jazeker, dat had u goed geraden,
ook dit jaar gooit TonzenT er weer een Jeugdveertiendaagse (ofte J14D)

tegenaan!

En ik neem aan dat ook ik juist ben als ik denk dat u en uw medestanders
vol spanning zitten te wachten op het programma...

Daarvoor zit u bij deze bijzonder juist,

want op de hierop volgende bladzijden wordt dit
alles in het lang en het breed, maar niettemin kort en bondig,

uit de doeken gedaan.

Neem er alvast uw zeer professioneel ogende zakagenda bij, evenals een
duur uitziende pen,

en we beginnen eraan!
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Jeugd-14-Oaagse

Vrijdag 5 augustus: Onthaaldag * Fuif

Dit spreekt normaal gesproken redelijk voor zichzelf, doch voor de leken onder u, een
woordje uitleg.
's Namiddags wordt er onthaald; dat wil zeggen dat we een hele nieuwe lading jong
Ktunpenhouts vlees zullen proberen warm (of zelfs heet) te maken voor TonzenT en al
wat daar rond hangt. Hoe? Met een tapcursus, een aantal dolle activiteiten en
spelletjes en nog meer van dat leuks. Diegenen die dit krantje momenteel lezen hebben
hier allemaal waarschijnlijk niet zoveel boodschap aan, dus toch nog even melden dat
ook de anciens meer dan welkom zijn om ne pot te komen pakken (maar breng vooral
ook kleine broer/zus mee).
Geleidelijk aan zullen bovendien de nodige maatregelen getroffen worden om ook 's
avonds en 's nachts de pret erin te houden: we sluiten deze bangelijke onthaaldag af
met een bangelijke fuif, waarover de komende weken meer op de gebruikelijke aifiches
en flyers.

Zaterdag 6 augustus : Dagje Zee

We gaan een eerste keer de avontuurlijke kant op: aan zee zal er
worden gezwoegd, gezocht, gespeurd, en gevloekt wanneer er niet
gevonden wordt. Het belooft alweer een bijzonder spannend spel te
worden, hoewel er voorlopig nog een waas van geheimhouding heuigt ov^r i waï we al
dan niet mogen verwachten. Iedereen die van zichzelf vindt dat hij beter M slimmer
is dan de rest mag dit bij deze komen bewijzen aan het Vlaamsche Strand, de
winnaar krijgt behalve de (in dit geval toch wel grote) eer ook nog een prijs! Klasse,
nietwaar? (vervoer en activiteiten daar zijn gratis)

Zondag 7 augustus : Vlaamse Kermis

Nu de Vlaamse Leeuw bezweken is onder de druk van de bulldozers (voor de
schattenjagers onder u: enkele van die krukken zijn in TonzenT beland, ik zeg lekker
niet welke) en allerhande gehaaide projectontwikkelaars, gingen er in TonzenT hier en
daar stemmen op in de richting van heuse nostalgie. Vandaar deze Vlaamse Kermis;
spelletjes, pensen, bier, dikke ambiance, wai wai der komt geen end aan de leut!
ledereen is welkom, dus wie mama en papa wil meetronen (al is het maar om zelf geen
drank te moeten betalen) mag dat nog doen ook.

Maandag 8 augustus : Zeepkistenrace

Het principe is algemeen bekend; men neme enkele planken, stele enkele willekeurige
wielen en een stuur en nagele deze vervolgens (liefst zo stevig mogelijk) aan elkaar.
Vervolgens storten enkele semi-professionele piloten zich met totale doodsverachting
in deze gammele aardappelkisten-op-wielen een helling af. Dolletjes! Meer info te
verkijgen bij zowel Jelle als Jelle (en wie dit niet snapt moet zich hoogdringend beter
informeren)
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Jeugd-14-Oaagse

Dinsdag 9 augustus : Muziekquiz

Foeke en Elly vergasten ons alweer op een editie van hun reeds tweemaal bijzonder
gesmaakte muziekquiz. Wie al meedeed doet dat ongetwijfeld opnieuw, wie die eer nog
niet te beurt viel beseft dat hij/zij wat gemist heeft, haast zich die dag naar TonzenT
en zet zich bij wijze vem mentale voorbereiding 2 uur in alle stilte (met oordopjes op de
aeuigewezen plaats) in het eenzaamste hoekje van de vergaderzaal. In elk gev^ wens ik
bij deze iedereen veel succes, en ja hoor, er valt alweer wat te winnenl

Woensdag 10 augustus : Melkinstuif

Melk, veel melk. En aangepaste pakjes. En als de organiserende
deunes écht in een gekke bui zijn wie weet zelfs een koe (die dan
hopelijk wel niet te veel achterlaat). Ook dit keer willen de meisjes
weinig of niets lossen over hun fantastische plannen voor die avond. Jammer maar
helaas, we zullen er zelf moeten achter komen. Kan maar beter goed zijn, dus, of die
koe zou wel eens onaangename verrassingen tegemoet kunnen gaan...

Donderdag 11 augustus : Kuisinstuif

Wie dit niet snapt doet alsof omdat ze geen zin hebben. Zoals elk jaar wordt TonzenT
eens grondig onder handen genomen, kwestie dat er elke zomer wel een paar dagen
zijn waarop je de deur kan open doen zonder een overweldigende walm van bier en
sigaretten. Als we net als vorig jaar met een mooi aantal zijn gaat het zaakje lekker
vlot, is het nog leuk ook, en zo^s steeds is er als afsluiter een beloning voor iedereen
die komen helpen is. We blijven bidden dat de (hypothetische) koe van hierboven
zijn/haar fatsoen houdt...

Vrijdag 12 augustus : Ouderavond

De ouderavond ! Een traditioneel nummer tijdens de jeugdveertiendaagse ! Een
uitgelezen kans voor de ouders om eens zeer subtiel te onderzoeken in wat voor keet
zoon/dochter de weekends doorbrengt.
Dit jaar wordt de ouderavond verzorgd met een optreden van Dufraing en De Wit én
uiteraard met overheerlijke kazen en wijnen 1 (leden : €5, niet-leden : €7)

Zaterdag 13 augustus en zondag 14 augustus : 24 uur Film

Wegens massaal verzocht ook dit jaar opnieuw een 24 uur film. Het concept zal
normaal gezien ook wel door de nieuwelingen gevat kunnen worden. Het enige dat ons
dan nog rest is de lij.st met films (die er zo snel mogelijk komt) en de stille vraag wie dit
jaeu" als eerste in slaap zal li^en (en dus met een enigszins aangepaste make-up
opnieuw het rijk der wakenden zal betreden). Wees stoer en blijf wakker! Doe het voor
uw ego en vooral ook omdat TonzenT een relatief ruime voorraad stiften heeft voor wie
ze weet te vinden. Deze uitdaging ligt grijnzend op u te wachten, doe er potdorie wat
aan! (Voorlopige filmlijst - zie pagina )
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Jeugd-14-Daagse

Maandag 15 augustus : Markt Rock

Met z'n allen gezellig naar marktrock: wat leuk nou toch! Zoals elk jaar gaat dit festival
door in Leuven, stad van muziek, studenten, en vooral van de sympathieke mensen
van Interbrew (excuseer; Inbev...) en hun kwaliteitsproducten. Ook vandaag laat
Marktrock zijn podium sieren door Fijn Volk, zoals daar zijn Gabriel Rios, Admiral
Freebee, Satellite City en The Kids. De rest van Leuven focust voornamelijk op
terrasjes, maar welk goeddenkend mens kan daar iets op tegen hebben? Pret alom
dus!

Dinsdag 16 augustus : Rustdag

Na al dat gefeest en zoveel actieve (welja) activiteiten,
is een rustdag toch ook wel eens welkom, dachten
we zo. Vandaag een gewone openingsavond, zodat
we daarna voldoende uitgerust zijn voor...

Woensdag 17 augustus : let Me Eten

Fijnproevers Bert en Greg zullen vandaag hun beste beentje voorzetten om iedereen
iets overheerlijks te kunnen voorschotelen. De kans zit er dik in dat het een
interactieve instuif zal betreffen, dus wie weet leert u nog wat bij op de koop toe. Alvast
smakelijk.

Donderdag 18 augustus : Console- en Gezelschapsspellenavond

Een kans om het kind in u eens rustig te laten uitrazen in uw hoofd (en zeg niet dat u
die drang niet voelt, beste lezer want dan liegt u!) en lekker veel spelletjes te spelen. Is
het nu monopoly tot de vroege uurtjes, of playstation tot we na 37 keer met leve! 8 te
hebben geklooid stilaan de neiging voelen het verrekte ding tegen de muur aan frut te
gooien, spelletjes spelen zullen wel Maar wel niet vechten met de andere kindjes, en
geen pionnetjes in de neus! Ktmnen we dat afspreken?

Vrijdag 19 augustus : Dropping / Vossenstaartspel

Hou je klaar voor de dropping, want het beloofd weer super te ^
worden. Misschien wordt het iets Blair Bitch-achtig, of v'
misschien eerder iets kroegentocht-achtig ;) '
Wie zal het weten. Nee, de activiteit is uit handen gegeven en
het blijft allemaal een verrassing voor ieder van ons I
Vergeet je niet in te schrijven I
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Jeugd-14-Daagse éi Mopje

Zaterdag 20 augustus : Kayak

Eerst naar de zee, dan naar de Ardennen; met TonzenT zie je een stukje van de wereld
(ja hoor, ook zonder verloren te rijden!), en dan voornamelijk van België. In dit geval
uit zich dat in een afvaart van de Ourthe in Durbuy. Pluspunten? Je ktui anderen
voortdurend natmaken en ietwat geloofwaardig zeggen dat het per ongeluk ging,
bijvoorbeeld. Het is een soort van sport die niet vreselijk vermoeiend is, en dus de
ideale manier om jezelf wijs te maken datje een stevige workout gehad hebt. Je mag je
eens deftig vuil maken. Het is leuk en zo. Moet je gewoon meegemaakt hebben.
Aanrader. Aankomst aan een taverne!

Zondag 21 augustus : Voetbal en BBQ

Zoals elk jaar eindigen we de Jeudveertiendaagse met balleke sjotten en een steakske
eten ! Tonzent heeft 11 spelers nodig en zal tegen de chiro spelen...
Als ze winnen dan verwennen wij de spelers ope en goed BBQ-ke (anders ook hoor).
De prijs van de BBQ zal nog bekend gemaakt worden, alsook het uur van de start.
Ook hiervoor mag je je zeker en vast niet vergeten in te schrijven !
(BBQ ; €15 inclusief drank tijdens de maaltijd)

Mopje

Twee blongdjes zitten on den toeg in een cafééken oep 't Kiel
Zee tie één: "'k zeng zjust wer men raaiexoam gon doeng."

"Allee", vraagt d'aander "en, oe was't?"
"Nie goe, zenne", zee ze, "wer geboasdi

Ik koom wer on da rongd piingt, en der stod em bord me daartig oep,
dus 'k raaie kik daartig kiër rongd da rongd pungt."
"Ai", zee d'aander," en verkiërd geteid, of wa?"

Da zal dan wel hé.
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RVB& Kern

R VB-NewsFlash

Op zaterdag 23 juli werd de nieuwe Raad Van Bestuur verkozen voor het komende
werkjaar 2005-2006 TonzenT levende te houden!

Voor dit jaar zal de RVB er als volgt uitzien:

Voorzitter: Steven De Prins

Penningmeester: Gregory Oldijk
Onderhoud: Kristof Demulder

Secretaris: Maarten Van De Velde

Boekhouding: lillen De Venter

Kern

Jaja beste jongens en meisjes,
het is weer zomer, de Jeugdvecrtiendaagse is in zicht en

dat betekent ook dat het tijd is voor afwisseling van de wacht in kern en raad van bestuur.
Die laatste, dat zit al snor sinds de AV op 23 juli,

de kern moet echter nog vorm krijgen.
En vandaar deze kleine oproep naar alle lezers van dit blaadje;

wie zich misschien wel eens geroepen zou kunnen voelen om dit jaar de fuiven,
vormingen, optredens, instuiven, kranten en dergelijke te verzorgen, moet zeker de valven

nauwlettend in de gaten houden.
Daar verschijnt in de loop van de komende weken alle informatie die je nodig hebt,
zoals de datum van de vergadering voor de samenstelling van de kern, bijvoorbeeld.

Ook wanneer je helemaal niet in het minste zeker bent datje die verantwoordelijkheid aan
wil nemen, nodigen we je van harte uit om eens te komen kijken,

geïnteresseerden zijn steeds meer dan welkom
(en er is plaats genoeg in de verschillende werkgroepen voor wie het minder groots ziet

dan 'verantwoordelijke').
Dus als jij boeiende ideeën hebt die TonzenT ten goede kunnen komen,

laat dan zeker jc stem horen,
samen maken we er een meer dan spetterend jaar van!
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Whaf happened

Whaf Happened???

N
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WoordRaadsels

WoordRaadsels

Kruiswoordraadsel

1

Horizontaal

1) Tonzentactiviteit op 12 augustus
2) Belgische stad - Onbestaand woord, lijkend op een munteenheid...
3) Vrouwennaam - Sociaal Economische Raad
4) Franstalige televisiezender
5) Smaakgewording
6) Koud (eng.)
7) Type van Volkswagen - en omstreken - muzieknoot
8) Beroep
9) Kippenproduct - Universitair docent
10) Voorzitter in ons Jeugdhuis - Kledingstuk
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WoordRaadsels

Verticaal

1) Typisch kermisgerecht - Boom
2) Dier - Deel van een geheel
3) Grafische gebruikersinterface met pictogrammen
4) Lof-Ultraviolet
5) Wijnsoort
6) Indien - Dit gaan we met Tonzent doen op 20 augustus
7) Getal - Plezier
8) Prehistorie - Bejaard
9) Nummer - Water waaraan koolzuurgas is toegevoegd
10) Lidwoord - Voedsel

Woordritsen (Hier moetje In de witte opening een woord toevoegen, zodat dan de 2 eerste en de 2 laatste
woorden op zicti een woord vormen...)

mok baal

kar register
pa rel

hagel boom

knip schaduw

appel tuin

mot jas
pot zwaar

Aanvulouzzels (Per puzzel moet op de stippellijnen hetzelfde woord komen te staan, zodat de 3 woorden op
zich ook een betekenis hebben...)

1) ... leg 2) barbie... 3) half...
voort.. ... idool ... weg
plat... ... muziek daar...

Visitekaarties (Dit zün anaorammen waarbii ie van de oeoeven letters een beroeo kunt maken)

1) ir. G. Loot 4) N.Weis
Ede Reuzel

2) R. Craut 5) U. Eregem
Ede Brest

3) lyl. liman 6) K. Strijvers
Erm Echt
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Reclame

'ÖÖD'ER'AV'ÖN'Di'

^ ^

Met stand-up cometly (21li30):

Dufraing & De Wit
Vrijdag 12 augustus

Kaas & Wijn

Inkom: C JK S

Deuren: l Olt

JEUGDHUIS

TnN7FNT
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24 UurFHm

24 uur F Hm

Het begint een traditie te worden... onze vette 24 uurfdm.
Daar we er nog niet helemaal uit zijn welke film al dan niet te spelen en hier en daar nog
wat gaten zijn, kan ik Jullie Jammer genoeg nu enkel nog maar het voorlopige schema
geven...

Nu hebben Jullie toch al een beetje een idee welke ftlms er zoal zullen gespeeld worden en
rond welk uurJouwfavo flmpje op ons witte doek te zien zal zijn!
Pas op! Uren zijn in deze tabel ook nog niet uitgerekend., dus alles zou een beetje kunnen
verschuiven... De Juiste uren zal u één van de komende dagen zien hangen aan de valven.

UUR ZAAL BOVEN VOORAAN

21-23 uur The Ring II Eurotrip Thirteen

23-01 uur From Heil Hector Moiorcycle Diaries

01-03 uur Hosiage The Hole Das Experiment

03-05 uur KiltDill I Dirty Dancing 11 The Texas Chainsaw

05-07 uur 40 Days & 40 Nighls identity XXX

07-09 uur Oceans 12 Dude.wherc's my car?

09-11 uur KillBilllI Ghost Busters

11-13 uur The Full Monty Taxi [I

13-15 uur De Zusjes Kriegel O.

15-17 uur Incrcdibics of shrek 1! Max! Final Fantasy

17-19 uur Natural Treassurc Not another Teenmovie Zaak Alzheimer

19-21 uur Man On Fire The Darkncss Fahrenheit 9/11

21-23 uur Tonzcni Filmpjes Creep

TonzentZijde 22



Boes

BoeS
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Agenda

Agenda

Vrijdag 5 augustus
Zaterdag 6 augustus
Zondag 7 augustus
Maandag 8 augustus
Dinsdag 9 augustus
Woensdag 10 augustus
Donderdag 11 augustus
Vrijdag 12 augustus
Zaterdag 13 augustus
Zondag 14 augustus
Maandag 15 augustus
Dinsdag 16 augustus
Woensdag 17 augustus
Donderdag 18 augustus
Vrijdag 19 augustus
Zaterdag 20 augustus
Zondag 21 augustus

Onthaaldag + Fuif
Dagje Zee
Vlaamse Kermis

Zeepkistenraee
Muziekquiz
Melkinstuif

Kuisinstuif

Ouderavond

24 uur Film

24 uur Film

Marktrock

Rustdag
Iet me Etc

Console en gezelschapsspellenavond
Dropping
Kayak
Voetbal en BBQ

Zondag 4 september

Zaterdag 9 september

Gordel (Tonzent heel de dag open!!!)

Samenstelling kem - vergadering!!!
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