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TroPiCalBal 

TroPiCalBal 

Vrijdag 4 augustus 

FIESTAAAAAAAAAAAAAA!!! ! 

We starten deze JeugdVeertienDaagse met een spetterende fuif! 


Een tropisch sfeertje, enkele trouwe DJ's, drank en een cocktailbar met 

chili-out, wat heeft een mens nog meer nodig? 


Doe een strooien rokje aan, breng een kokosnoot mee of hang een 

kleurrijke bloemenkrans rond je hals en kom mee shaken! 


Allen daarheen want het wordt een kick-off om u tegen te zeggen! 
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i 
OntHaa/Dag 

OntHaa/DaG J 

Zaterdag 5 augustus 

ONTDEKKEN?! 

Ook dit jaar vliegen we er weer eens in en naar ondertussen jaarlijkse 

traditie beginnen we de jeugd-14-daagse met een dag voor de jongsten 


onder ons. 

Een dag vol activiteiten voor de 15-16 jarigen 


om zo op een speelse manier kennis te maken met ons jeugdhuis 

waar het mogelijk is om mee te werken 


aan aciviteiten of gewoon met vrienden te relaxen 

en deel te nemen aan allerhande vormende, 


ontspannende activiteiten 

en uitdagingen. 


TonzenT probeert een plaats te zijn waar jongeren van alle 

nationaliteiten en overtuigingen kunnen samenwerken 


om spetterende activiteiten te organiseren 

en er een plaats van te maken waar het voor iedereen leuk te 


vertoeven is. 


FotoZoekToch T 

FotoZoekToch T 

Zondag 6 augustus 

DOE IK HET OF DOE IK HET NIET!!! 

Te beschouwen als een test; 

hoe goed ken jij dat dorp van jou eigenlijk? 


En is je geheugen een stuiver waard? 

Niet alleen aan te raden voor het eergevoel, 


maar ook voor een mooie prijs en een leuke wandeling door 

Kampenhout, Reist en beyond! 
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35JaarTonzentDag Cil/Dag 

[ 35JaarTonzentDag 
, 

ChilIDag i 
Dinsdag 8 augustus 

CHILLLEEEUUUU 

De "rustdag" van deze J14D, 

maar dit jaar wordt het niet gewoon 'een rustdag', 


maar wordt het een dag waarbij een aantal 'chili inkledingsartikelen' 

aan te pas zullen komen en ook de muziek zal navenant worden 


aangebracht. 


~ BVBA TERRIJN & PARTNERS 


~ Garage Citroën 
Haachtsesteenweg 496 
1910 t<AMPEN HOUT 
Tel. 016/65.54.28 - BTW 877.977a781 
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Fiets TochtNoorResto KuisInstuif 

FietsTocht Naar Resto KuisInstuiFI I 
Woensdag 9 augustus 

PUFFEN, ZWETEN EN GENIETEN!!! 

Simpel concept: 


We springen op de fiets, maken een rustig tochtje 

en eten ergens iets in een gezellig restaurantje! 


Wat en waar? 

Surprise!! ! 


Maar wees gerust, er is voor ieder wat wils;) 


Donderdag 10 augustus 

MOET OOK GEBEUREN.. . 

Ook dit jaar zal het nodig zijn om Tonzent eens een 

goede poetsbeurt te geven, 


aangezien het toch de bedoeling is dat het tot hier toe al een 

overrompeling van jewelste zal geweest zijn ... 


Dit keer zou de kuisinstuif wel in een bepaald thema zijn. 

Welk? 


Dan zal je zelf moeten komen helpen om hier achter te komen 

(en we kunnen zeker alle hulp gebruiken hoor). 


Uiteraard is er ook een lekker hapje voorzien 

voor de harde werkers onder ons! 
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OuderAvonD 

OuderAvonD I 
Vrijdag 11 augustus 

WAAR ZITTEN MIJN OOGAPPEL TJES 3 KEER PER WEEK? 

Ook dit jaar is TonzenT weer van de partij 

om de ouders eens in de watten te leggen met een lekker flesje wijn, 


een heerlijk blokje kaas en een stukje humor! 

Dit jaar is er zoals de afgelopen jaren ook een comedy voorzien. 


Een goede raad voor de ouders die op dit evenement 

aanwezig zullen zijn begin de lachspieren alvast 


te trainen want het zal nodig zijn! 


... 
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Kajak-Raft 

Kajak-Raft 

Zaterdag 12 augustus 

SPLASH! 

Onze avontuurlijke kant moest toch ook eens 'boven water komen', 

vonden we! 


Dus trekken we vandaag naar de Ardennen en leven ons uit op het 

water! 


Of het nu kajak of rafting wordt, hangt af van de waterstand ... 

Wel kunnen we nu al zeggen dat het 


héél plezant worden zal! 
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I 
Wa/iBi 

Wa/iBi I 

Zondag 13 augustus 

ENKEL VOOR DURVERS! 

Deze twee weken zijn niet zomaar een veertiendaagse! 

Neen,neen, dit jaar bestaat TonzenT 35 jaar 


en dat zullen we geweten hebben! 


Speciaal voor deze gelegenheid zakken we met 

zoveel mogel ijk leden af naar Waver en 


gaan we ons een dagje goed amuseren in Walibi!!! 


Geze/SchapSpe/enAvonD 

[ Geze/SchapSpe/enAvonD 

Maandag 14 augustus 

WINNER OF VERLIEZER ? 

Hoewel de dames en heren bij MB de consument ervan 

wil overtuigen dat spelletjes spelen vooral een familiebezigheid is, 


is dit zeker even leuk en misschien zelfs leuker 

met vrienden! 


Win, verlies, speel vals, betrap anderen, 

denk uren over een zet, val in slaap op een schaakbord, 


zweer bloedwraak voor een verloren spelletje, krenk die ander z'n trots, 

verbind gemaakte zetten aan gedronken pinten, 


maak slaande ruzie en leg het weer bij 

of ontspan je gewoon een uurtje. 


Zo'n gezelschapsspel heeft meer te bieden dan je denkt ... 
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i 
KookAvond & Sleep In24 Uur FlÏm 

i [ KookAvond & Sleep In24 Uur Film 

Dinsdag 15 t. e. m. woensdag 16 augustus 

VOLHOUDERS! 

Naar aloude traditie 

(ok, ik geef het toe, het is eigenlijk een recente traditie) 


gaan we terug filmkes kijken in TonzenT. 

Ongeveer hetzelfde concept als de voorgaande jaren, 


er zullen weer meerdere zalen zijn, waar er 24 uur lang kan 

genoten worden van steengoede films! 


Dit jaar begint het wel iets eerder, 

namelijk dinsdag rond 12u al, 


dit naar aanleiding van de 

vakantie die (ongeveer) iedereen dinsdag heeft. 


Donderdag 17 augustus 

SMULLEN EN KNORREN 

Of je nu een gedoctoreerde keukenprinses bent, 

dan wel een volkomen en totale leek wat betreft het gebruik 


van een spatel, vanavond koken we allemaal samen! 

Voor één keer mogen 


we er een potje van maken! 
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KookAvond & Sleep In 

Vandaag toveren we DE TonzenTtuin om tot een 
echte kampeerplaats! 

Jaja, na je buikje vol te eten op de kookavond 
hoef je dus niet naar huis te "kruipen ", 

maar kan je gewoon "naar buiten rollen"! 
Verwittig de mama en de papa dat je er een nachtje op uit trekt, spreek 

af met wat vrienden en vriendinnen, 
breng een tent mee, een luchtmatras 

(of veldbed of matje of .. ) en een slaapzak en 
met een beetje fantasie waan je je op een camping in het mooie 

Frankrijk. 
Wanneer de eerste vogeltjes beginnen te fluiten, gaan we met diegenen 

die nog wakker zijn of met diegenen die willen opstaan, 
een dauwtripje doen door de Kampenhoutse velden 

om de zon te zien opkomen en de frisse lucht 
op te snuiven want 

"ochtendzon heeft dauw in de mond" 
of was dat iets anders? ;) 

En dan als afsluiter worden er koffiekoeken en warme chocolademelk 
voorzien voor alle kampeerders en dauwtrippers! 

Hopelijk zien we je daar! 
Inschrijven kan op de affiches in Tonzent! 

Quiz 

QuizI I 

Vrijdag 18 augustus 

DE SLIMSTE MENS ... 

Alweer een kans om je zelfvertrouwen op te krikken, dan wel tot de 

grond af te breken en tot een bloedende pulp te stampen. 


De vragen variëren van "Wat zegt "waf"?" tot 

"Wat is de wetenschappelijke naam van de palmboom?" 


en er vallen alweer prijzen te rapen. 

Deelnemen is gratis, dus wat heb je tenslotte te verliezen? 


TonzentZljde 16 TonzentZljde 17 



i 
FIjnProeversDag 

FijnProeversDag i 
Zaterdag 19 augustus 

MmmmmM. .. 

Deze dag is het de bedoeling dat er naar een brouwerij, 

in de buurt van Mechelen wordt gefietst, 


daar wordt er dan Tonzentbier gebrouwen terwijl we in die brouwerij 

op brouwerijbezoek gaan. 


's Avonds is er dan de mogelijkheid van dit Tonzentbier 

te consumeren in Tonzent zelf. 


Voe tBal & BBQ 

VoetBal & BBQ 

Zondag 2 0 augustus 

GOOOAAALLL!!! 

Oooh, laatste dag van de spetterende J- 14-daagse! 

Jammer, maar helaas! 


We eindigen echter in schoonheid, met de traditionele 

voetbalwedstrijd; TonzenT vs Chiro! 


De verliezer betaalt een vat dat 's avonds 

in TonzenT wordt getapt . 


Maar voor het vat, gaan we ons natuurlijk eerst nog 

eens goed laten gaan met een 


overheerlijke BBQ! 
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