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Colofon
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Wees Voorgezeten

Voor Woord

Ergernisjes

Als doorwinterde Tonzentgangers ergeren wij ons nog al eens blauw aan sommige
mistoestanden in Tonzent. Als daar zijn: te dun WC-papier, geen geurvreters in de
porseleinen urinoirs, toogzweren die over hun aarskloven aan het zeiken zijn en wat nog
al.

Voor den oorlog (de grote) was dat wel even anders: achterwerken werden schoongevaagd
met degelijk gazettenpapier genre "Het Nieuws Van Den Dag" oDewel met de in rood
marskijn ingebonden verzamelde werken van de goddeloze Gerard Walschap. Op de pot
zittende lazen wij dan wel Gangreen I, II, III & IV in één ruk uit. Wij geloofden in God,
de Heiligen en Rik Van Steenbergen, wij vreesden het vagevuur. Satan en grootvaders
verhalen over den Boerenkrijg.
Voila, onze gal is gespuwd, ons gemoed is verlicht en met een van zomervreugde
huppelend hartje wensen wij u veel leesgenot bij het consumeren van deze Nieuwe
Tonzentkrant.

Adios Texas Rangers,
Ren & Stimpi

Gegroet! A.V.I
DagTonzentmens!

Het Tonzentwerkjaar loop op zijn laatste benen. Het werkjaar '97-98 komt er dus aan.
Getrouw aan onze statuten, beginnen wij men een Algemene Vergadering (A.V.) waarop
jullie natuurlijk allemaal uitgenodigd zijn. Al wie een hart heeft voor Tonzent wordt dus
vriendelijk gevraagd hierop aanwezig te zijn. De A. V vindt plaats oo 13 iuli om 15 uur.
Achteraf zijn er heerlijke kqfftekoeken te smullen.
Wat staat er op de agenda? Een evaluatie van het vorige werkjaar, de goedkeuring van het
financieel verslag, de verkiezing van de Raad van beheer en, last but not least, de
toelichting van de nieuwe manier van werken die we in Tonzent op het oog hebben. Op
de A.V. kan je hier mee rond denken. Feit is dat we ook dit iaar ionse en gemotiveerde
mensen nodis hebben om Tonzent draaiende te houden. Grijp dus je kans om mee op de
Tonzenttrein te springen. Want ook jij kan een verschil maken en we rekenen op jou.
Zondag 13 juli om IS uur dus!

de Raad van beheer

(Lieven, Fanny, Sarah, Steven en Stef)

TonzentZiJde4



TeRugBHk

Tonzenf Terugblik

Terugblik Mei

Vrijdag 2 mei:
Op treden: "Kut Met Peren'

Tonzent kon niet langer van "zware metaaljongens" gespaard blijven. We kregen een
puberale vertoning te zien die geen enkel moment iet wat niveau haalde. Let op ik keur dit
optreden niet af. Het was een lange tijd geleden dat ik nog zo goed gelachen heb. Dank u
Jongens voor de "kutmuziek".

Zaterdag 3 mei:
Muziekspeciah "&IRL POWER".

De ons allen welbekende dames van Fuif & Instuif Stijn B exclusief boden ons heel de
avond "vrouwelijke" muziek aan. De echte power kwam pas later op de avond. Enkele
laatblijvers leerden de reeds vermoede drinkcapaciteiten van de eerder geciteerde dames
kennen. Zij moesten dan ook de duimen leggen en dropen vroegtijdig huiswaarts keren.
Van "Girl Power" gesproken!

Vrijdag 9 mei:
Tapinstuif: "Omete tte-Spéciate

De Kampenhoutse kippen konden niet op hun twee oren slapen. Enkele sluwe
Tonzentvossen (dank aan Lies G) gingen weken eieren stelen bij de Relstse witloofboeren
die in het zwart kippen kweken. Flet resultaat mocht er wel zijn. We kregen een
uitgebreid assortiment aangeboden. Zoals daar zijn: Omelette Tomates, Omelette
Crevêttes, Omelette Champignons. Omelette Nature, Omelette Tomates-Crevêttes en ga
zo maar door. En bovendien kregen we "service-au-table".
Zij die een hele dag in de Efteling vertoefd hadden konden dit alles ten zeerste
appreciëren, op het nippertje ontsnapt aan een "Whiskas-Special" bij Mc Donald's.

TonzentZiJdeS



TeRugBHk

Zaterdag 17 mei:
Speettjesinstuif.

Fuif & Instuif zorgde weer voor een knaller van een avond. De godganse avond speelden
we het spelletje "Zoek-het-spelletje". Tot onze grote spijt vonden we het niet. Anyway,
F&I bedankt voor de fijne avond.

Juni
Vrijdag 6 juni:
Optreden van ik-ben-de-naam-vergeten.

Joke VDH, Stef en WdERIK haalden hun muzikale talenten boven en bundelden ze tot
een boeiend geheel. Aanvankelijk had ik de indruk dat ze hun ware niveau niet zouden
evenaren. Ik bleek me al snel vergist te hebben. Joke Vega blonk uit in Liverpool, maar
keerde snel weer. De veelzijdige jongen met de lange lokken, nog lang geen 33, bracht
samen met Beatle Stef een deftig "aireke".
Dank u, mensen en ik zou zeggen: nog van dat!

Zaterdag 14 juni:
Examenfuifje.

De eerste fuif in de geschiedenis van Tonzent die om 19 uur begon. Helaas, voor ons
"oude zakken", 90% van de avond "Huismuziek". In alle geval waren veel kindjes hier
wel mee opgezet. Al bij al een fijne avond. Ik had ook niet anders verwacht. Er werd
namelijk gezorgd voor een "blokdrankje", Catovit, Captagon, Revitalose en nog veel
meer. Misschien zat de voorzitter daar voor iets tussen.

Tot slot kregen we nog een introductie in het gabberen, of zeg maar hakken. Rare jongens,
die gabbers!

De rest van deze maand krijgt u te lezen in de volgende "De Nieuwe Tonzentkrant". In
alle geval bedankt voor uw aandacht. U weze gegroet!

M. Przygoda, alias Elektra.

TonzentZiJdeó



Groepswerk

GroepsWerk

Alhier laten ice het woord aan de diverse trekkers van de werkgroepen, om ons te
verwittigen wat er zoal te gebeuren staat in hun 'vakdomein Door het plotsopgedoken
fenomeen dat naar de naam 'examens' placht te luisteren, bleken heel wat trekkers de
neiging te hebben zich minder in Tonzent te laten zien. En nog zoiets vreemd, ook al zijn
er nog alrijd 24 uren in een dag, ineens had iedereen minder 'tijd'. Om de krant echter
niet te laten lijden onder deze uiterst zeldzame ziekte, heeft dappere Kwinten zich
opgeofferd om even vooruit te blikken wat er allemaal in tonzent te doen is deze maand,
aangevuld door de trekkers die het eerst genezen waren, en avant met de koe !

Van 1 tot 3 juli:
IVerk instuif

Deze dagen zijn waarschijnlijk ai voorbij ais u dit leest, maar toch laten wij even weten
dat er nog gekuist wordt in ons allerliefste jeugdhuisje. We zijn van plan (nu dus, op het
ogenblik dat ik dit schrijf) om zoals elk jaar Tonzent nog eens een (jaarlijks) opknap-
beurtje te geven, ledereen is natuurlijk van harte welkom. Met andere woorden, wilt u
niet vies bekeken worden wanneer u TonzenT de volgende keer betreedt, kom dan mee
kuisen en werken vanaf dinsdag I juli om 14.00u (dat uur kan nog veranderen, zie valven).
Kan je die dinsdag niet, dan hebben wij speciaal voor jou woensdag en donderdag (nog
twee dagen) voorzien om te komen helpen (dus geen gezever dat ge niet thuis bent).

Staan op ons programma:
Rommelkot (en eventueel zolder erboven) omtoveren tot een nette opbergruimte met
plaats voor lege bierbakken. De keuken 100% opruimen, zoals het zou moeten zijn.
TonzenT een lekkere poetsbeurt geven zodat alle tegeltjes, ramen, glazen, deuren, Wc-
brillen, en dergelijken blinken als nooit tevoren. In de tuin zien wat we kunnen doen om
jullie te laten genieten van het prachtige weer van de komende zomer maanden, en het
nodige werk hiervoor verrichten. Heb je hieromtrent suggesties kom dan even op mijn
(Kwinten) rug kloppen en spreek mij erover aan (in morse ?? ,-))(geen nood ik bijt (nog)
niet). Dit alles gaat niet zonder jullie, dus trek je vuile schoenen aan en kom naar
TonzenT!

TonzentZijtJeT



GroepsWerk

4 juli:
AlcaTrance

Hardcore / Techno / IVonce / Dance / Mellow

vvh: lOOf kassa: 100,-I1S0,- O^denlmet-leden)

Daar enkele toffe mensen (die ik hier beter niet bij naam vernoem) vonden dat de fuif-
beiichting in UW favoriet JeiigdluiisJe nogal ouderwets begint te worden, kwamen zij op
het prachtige idee een sponsor te zoeken om nieuwe geluid- en lichtapparatuur te kopen
voor datzelfde Jeugdhuis. Na enkele zware uurtjes diep nadenken kwamen zij op het
schitterende idee; Laten we even een fuifje organiseren.

Na het succes van vorig jaar (Summer Dance Excursion) en de Mega-Aspi-Fuif, dachten
deze mensen (dit ondertussen onder invloed van Steven) nog eens een boenk-fuifje te
geven. Niet zomaar een boenk-fuiije, maar wel AlcaTrance !!!
Laatje deze avond (en nacht) even heerlijk meezweven door de muziek van onze eigen
ingehuurde Dj's (zie affiche), terwijl je verblind wordt door een hels laser-spektakel, die je
dan laat genieten van de heerlijk geur van een zwaar snuitje adrenaline, waardoor je veel
geld opdoet omdat je heel veel dorst hebt, en zo zorg je ook dat de kas er ook nog iets aan
heeft. En om te voorkomen dat onze dj's er 'vroeger' mee willen stoppen dan het publiek
(denk even terug aan de Aspi-fuit) gaan we ze opsluiten achter tralies. Voor de andere
Alcatraz-AlcaTrance-Tranceverrassingen zal je zelf moeten komen kijken !
Breng dus al je vriendjes en vriendinnetjes mee, zodat het een spetterende avond wordt
(neem ook die liftende lifter langs de straat mee, zodat ook hij nog iets opbrengt).

5 en 6 juli:
Rock Werchfer

De tijd van de Rock festivals is weer aangebroken. En zoals ieder jaar zal TonzenT ook
dit jaar van de partij zijn, maar deze keer is het aan de eersten om een affiche omhoog te
hangen, en een uur af te spreken om aan TonzenT te vertrekken, hoe meer zielen hoe meer
vreugd.

TonzentZiJdeB



GroepsWerk

11 juli:
fweede-vrijdag-van-de-maand-optreden.

Hopelijk zo goed als vorige maand (of beter). Welke groep weet zelfs de Paus nog niet...

Maar Stijn wil wel hetvoigende kwijt:
U ziet het, beste jongelui, de eerste vrijdag is uitzonderlijk verschoven naar tweede
vrijdag. Spijtig genoeg zijn alle groepjes die wij graag in ons jeugdhuis zouden willen
met vakantie. Het zou dan ook weggesmeten geld zijn moesten we een groepje boeken dat
naar onze mening juist niet voldoet aan onze eisen. Wij trachten naar kwaliteit te streven
en niet naar de kwantiteit van de optredens. Dus beste notenkrakers, geen optreden dus
maar wel een 'ander ding' op het podium, en wat dat ding is zal u dan wel zien op de
tweede vrijdag van de maan juli.

Groetjes, het PP-team

12 juli:
StripBibPromotie & StripAmnesfie

Deze dag zal onze teergeliefde maar voor velen nog onbekende StripBib eens extra in de
kijker staan. Verwacht u aan speciale acts. En vooral: durfjij al maanden (jaren ???) niet
meer naar de StripBib te komen uit angst voor een astronomische boete ?? Dan is DIT je
KANS, want voor één keertje geven we amnestie aan diegenen die overtijd zijn met hun
stripverhalen! Men zegge het voort!!!

13 juli:
Algemene Vergadering

Hiervoor zou allen nog een uitnodiging moeten krijgen, of al gekregen moeten hebben.
Wil jij ook iets te zeggen hebben over wie TonzenT staande houdt, of zie jij het ook wel
zitten om dit jaar de wateren van het TonzenT-regeren eens te bevaren, kom dan deze dag
naar TonzenT om IS.OOu. Trouwens er zijn naar aloude traditie ook dit jaar veel te veel
overheerlijke kofïiekoeken (voor al wie naar deze A.V. komt).
Allen van harte welkom, breng deze keer niet al uw vriendjes mee want enkel leden
hebben stemrecht en koekenrecht.

TonzentZijde9



Groepswerk

14 juli:
Skaten in Nederokkerzee!

Zoals iedereen ondertussen al wel weet heelt onze bloedeigen Jeugdraad ons (de jeugd van
Kampenhout) voorzien van (hopelijk) 3 goedvoorziene plaatsen waar iedereen gerust zijn
gangetje mag gaan met skates en dergelijke attributen.
Deze dag hebben wij voorbehouden om massaal naar één van deze plaatsen te trekken.
Om welk uur dat deze volksverhuizing zal plaats hebben weet nog geen kat (dus zie
val ven).

18 Juli:
Improvisatie technieken

Op 18 juli bouwen wij ons jeugdhuisje om tot een groots liga (leert duidelijk schrijven
Joke!) improvisatietheater. Voor alle onbekende talenten; Waas uw kans\

19 juli:
Hip Hop

Hey yo yoyo,

"And like bis promise is true
only my faith can undo
The many chances, biew
to bring my life to a new
Clear blue and unconditional skies

Have dried the tears from my eyes
No more lonely cries"
TLC

Hip Hop is in the air,
be cool and enjoy us.

I9th july

Uw "teergeliefdste" (grapjurk) Vormingstrekker.

TonzentZijdelO



Poëzie

Poëzie

Titel,

Oveleven is één

genoeg te eten hebben is vers twee.
Beklim een luiiekkerberg niet onbezonnen,
want een slecht werk is half begonnen.
En een kinderbuik is met ras gevuld

m'n liefst

Als twee stranden zijn wij
Zeeën gapen tussen ons
Vele tonnen vis en kril

Wij zijn
Verwant als branding

Maar Jouw Ruim Is Snel Gevuld

Verbonden als zout in soep
Gelinkt als krijt aan bord

Verscheurd als wis en kunde

Waarachtig en knudde
ben jij als een doolhof
en ik kom er niet in.

Polytheus en Galatheus,
de goden van mist en stormen

alsook tweedracht,

inhaligheid
en geeuwhonger.

Uit de bundel:

"Inhaligheid, geeuwhonger en hun vriendjes"
Eigen beheer
uitg. Olympos 1997 v. Chr.

TonzentZijdell
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Poëzie

Poëzie

EIQes in tweestromenland
betalen met tientjes
Eendjes willen vieren
op het bal van derden
zonder te achten op
plichtplegingen en
andere vijven en zessen
si's en la's

harde noten om te kraken

fa kruis

zei de muis in het vogelhuis
(en hij bereed alle parkieten)

door: Polytheus en Galatheus,
goden van mist en stormen,
inhaligheid,
tweedracht

en geeuwhonger.
Vit; 'Scheurbuik N.V.'

Krant

Beste Tonzentclubbers,

Ik schaam mij, aangezien ik als redactrice van dit felbegeerde krantje totaal
geen inspiratie heb.

Veerle

TonzentZijdeM



SroepsWerk

25 juli:
Tapinstuif: NoordPooHnstuif

Omdat deze zomermaand jullie allen laat puffen, en het zweet in bakken van je lijf loopt,
ja het is warm, Tonzent goes Noordpool.
Zie het voor je ogen , een coupe met 3 bollen ,slagroom, cocoladesaus en een kers om het
geheel af te werken, smeltent op je tong, ijskreemhoofdpijn en you like it.
De smaak van het vanilleijs gecombineerd met de chocoladesaus, zoet en verfrissend .

Heerlijk, de Fanny in het wit (dame blanche)

26 juli:
Lasershooting

Wil jij je ook eens Luke Skywalker of een of andere future-space-hero zijn en een ander
overhoop knallen met je laser, dan is dit het moment. Net zoals de vorige keer gaan we op
verplaatsing elkaar bestralen.
Afspraak: zie valven.

27 juli:
Bezoekdag Chiro

Daar wij verbroederd lijken te zijn met onze buren, zijnde de Chiro, gaan wij naar aloude
traditie bij hen op bezoek. Hiermede verklaren wij telkens opnieuw dat we niet zonder
hen kunnen, troost u, zij kunnen nog veel minder zonder ons. Ze hebben nog niet eens
water om hun zwembad te vullen.

Om onszelf niet belachelijk te maken, maken we er (zoals elk jaar) een daguitstapje van,
vroeg uit de veren dus!! Begint uw boterhammekes met kaas al maar te maken, het zal een
lange tocht worden.
Afspraak zie valven.

31 juli:
Verrassing in C-maJeur

verrassingen zijn er niet om verklapt te worden hé !!!

TonzentZijdelS



Groepswerk

augustus:

dan is er natuurlijk weer de traditionele J"SUodVaerticnöaaqSe maar meer
hierover lees je wel in de speciale jeugdveertiendaagsekrant I

Is dat alles wat er deze vakantie staat te gebeuren, zou je durven denken. Neen, natuurlijk
niet, TonzenT is in de vakantie elke dag open. Vergeet niet dat de beste dag van de week
maandag is, want dan krijgt al wie dat in TonzenT zit kuisnijgingen, dus als je dat niet
hebt: STAY HOME!!!!

Avalancha & Uw dienaar Kwinten.

StripBib

Hip, Hip, Stripbib

Wij zoeken m/v met:
diploma van tonzentganger (lidkaart)
kennis qua strips of strippen (nieuwe spelling?)
enige vorm van verantwoordelijkheid

Wij bieden u:
een hoogstaande tonzentfunctie
het beheer overeen uitgelezen verzameling van duizenden stripverhalen
gratis parkeerplaats in Relst-centrum
2-maandelijks een korting van maar liefst 3 Bef. op drank
en nog veel meer

Sollicitatiegesprek: 13 Juli op de Algemene Vergadering

De Strpbib zal zoals gewoonlijk open zijn elke zaterdagavond van negen tot elf, alsook de
zondagmorgen van negen uur dertig tot elf uur dertig.
Met de examens achter de deur en de vakantie voor de buik heeft niemand nog een
excuus.

Allemaal: Hip Hip stripbib!

Vaartje goes Washington.

TonzentZiJdeló



Groepswerk

Layout

Hola amigos.

Mogen wij je eventjes waarschuwen ?
De komende JeiisdVeerlienDcianse zal sevaarliik worden... zeer gevaarlijk 1
Sidder ende beef! Het wordt een strijd op leven en dood, want gedurende de
17 dagen van deze 2 weken organiseert Layout zowaar een heus MoordSnel!!!
Om praktische redenen moeten zowel would-be slachtoffers als lieden met een
waar killerinstict zich op voorhand inschrijven, (zelfs al kunnen we door onze
warrige hoofden niet garanderen dat iemand die wil moorden niet zal vermoord
worden of omgekeerd) Anyway, hou de weken voor de jeugdveertiendaagse
begint de valven goed in het vizier!

Avalancha

^ llJi /t

TonzentZiJdelZ



Reactie / Mea Culpa

Reactie...

Even een reactie, B-boy. Vorige Tonzentkrant hebt u er 4 bladzijden aan besteedt. Ik heb
voldoende met 1. (reactie op het voorval van onze samenleving op kleine schaal. Jaargang
5, nr. 5; mei-Juli)

Team work

Er waren eens drie mensen: ledereen. Iemand en Niemand.

Op een dag moest er een belangrijke opdracht vervuld worden, ledereen dacht echter dat
Iemand het wel zou doen. En alhoewel ledereen het kon, deed Niemand het. Hierdoor

werd ledereen boos. Omdat het de taak van ledereen was en nu Niemand het had gedaan.
Iedereen dacht dat Iemand het had kunnen doen, maar Niemand had zich gerealiseerd dat
niet ledereen het wilde doen. Aan het eind beschuldigde ledereen Iemand omdat Niemand
deed wat ledereen had kunnen doen.

Joke

Column: Mea Cuipa...

Ik ben niet alleen op deze wereld. We zijn met z'n vieren -sorry, er komt er net eentje bij
met z'n vijven dus.

Intussen doofden reeds drie van ons hun peuk in de in het oog springende asbak of onder
hun stilaan lui wordende schoenzool. Het is bijna mijn beurt. Allen negeren we
blindelings de onder de grauwe asbak verscholen rood-witte sticker met sigaret.

Punt is : 'Onze rookvrije tafel heeft nog steeds geen vruchten afgeworpen.'
Een freak kan Je me niet noemen, ook ik word regelmatig vescheurd door ambivalente
gevoelens en vaak hangt het af van de aanwezige tafelgenoten of ik al dan niet rekening
houd met voornoemde sticker. Ook als tapper durf ik wel eens ongezien een asbak
bovenop dit verbodsteken deponeren, alleen al als reactie tegen het systeem.

Toch zou ik hierbij een duidelijke oproep willen lanceren tot u, geliefd Tonzentlid, en
natuurlijk ook tot mezelf om wat meer respect op te brengen voor uw niet-rokende
medemens en uw eigen al zo actieve longen. De linker -ev. rechter, 't is maar hoe Je het
bekijkt- paddestoeltafel is nog steeds, en zal het hopelijk ook blijven, een rookvrije tafel.

TonzenfZijdelS



Mea Culpa / SmeekBede

Ons nederig stuipje is groot genoeg om tijdens uw ontdekkingsreis naar bekende en
verwante zielen nog rookloze hoekjes te ontdekken die u na het bevredigen van uw
verslaving met een nicotinewaas mag achterlaten.

Symbolisch drop ik mijn peuk in de asbak om straks op zoek te gaan naar een nog niet
ontdekt donker hoekje, alwwaar ik rustig mijn eigen longen kon volzuigen met die
ongezonde, maar oh zo gesmaakte walmen.

Pseudo.

Smeekbede ;-)

Zou dit jaar graag |op het Noordzee-strand spelen (Axion Beach Rock).
De eerste stap daarvoor is reeds gezet.

(we zijn geselecteerd voor de 'people's choice').
Voor de volgende stap zou ik graag beroep doen op U.

Li kan stemmen welke van de 5 geselecteerde groepen u als opener wil zien op Axion
Beach Rock. Daarvoor moet u bellen naar 0900 / 00565.

Aangezien zo een 0900 nummer niet goedkoop is, heb ik voor U nagegaan hoe u het snelst
uw keuze kan uitbrengen. De meneer van het bandje legt U in het begin alles haarfijn uit,
maar begint al snel alles op te sommen wat u te weten kan komen op het gevormde
nummer. Om dit te voorkomen (en dus uw kosten te drukken) drukt u best het nummer 6
van zodra deze opsomming begonnen is. Zo komt u onmiddellijk terecht bij people's
choice. Daar heeft U de keuze tussen de volgende vijf groepen :

1. Eden

2. Hoodoo Club

3. KlA

4. Boerenzonen op speed
5. Tribe

U weet wel wat ik het liefst zou hebben.

Het zou mij plezier doen, moest U mij dit pleziertje willen doen.
W.dERlK

voor de surfers: hllp://\vww.cixionbeachrock.be is helemaal gratis!

TonzentZiJdelP



Zomer Wedstrijd

Zomerwedstrijd met Tafjana

Het is tintelende Tatjana haar dagje niet. Net op het moment dat haar jagersinstinct
Tatjana naar het strand lokt, zitten alle mannen thuis naar de voetbal te kijken. Dit ontlokt
de volgende ontboezeming aan Tatjana's lippen:

En nu is het aan Jou om Jouw woorden in Tatjana's mond te leggen. Schrijf Je antwoord
en Je naam op een nederig papiertje en drop het in onze wedstrijdbus.
Onze hitsige Jury zal de winaar verblijden met een fijn geschenk waar u een hoop lol aan
zal beleven. Is het een schotel verwarmer, een koffieservies, een zwarte Jeans, een
dampkap of iets andexs? Zij die het lef hebben om mee te doen zullen het weten.

Het wedstrijdcomité
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Versier Truukjes

Versiertruukjes

Hallo, kalQes van me,

Het is weer tijd voor de zeker op tijd komende versiertruukjes. Het is zomer de lichamen
worden al wat meer ontbloot (opgepast voor geurtjes), het bloed gaat al wat sneller koken,
en het lijkt alsof die vlinders opeens 300 pk meer hebben. Dan is de oplossing gewoon de
andere sexe eens goed vast te grabbelen, om het braaf uit te drukken.
Dan is er nog altijd de moeilijkheid om er eentje te strikken. Dus hier komen de tipjes
(opgepast sommige zijn niet gestest; schedelbreuk mogelijk.)

DE zomertips:

• De zomer is gekent voor z'n bloemenpracht, pluk je geliefde een bosje wilde
bosbloemen wel oppassen voor de link "vossen in de bossen".

• Knipogen schrikt af, oogziektes zijn geen middelen om medelijden mee te wekken.
• Denk eraan dat je arm geboren bent daar kan je niets aan veranderen maar aan arm

trouwen wel.

• Een gipsverband is natuurlijk wel handig om de naam van de door jou opgemerkte te
bemachtigen, steek gewoon een stift onder haar/zijn neus en laatje arm signeren.

• Het is warm i.p.v je jas aan te bieden neem je gewoon een aantal kledingstukken van
haar/hem af.

• Een drankje met valium kan wonderen doen, vier in de loome momenten je lusten bot.
• Ben je een man, verkleed je als postbode en ga op zoek naar een gleuf.
• Ben je een vrouw, denk eraan mannen zijn als kangaroes nooit te moe om te wippen.
• Luisteren of doen alsof helpt.

• Wacht niet op de solden.

Tot de volgende tips

Ladie-killer
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KruisWoordkaadsel

Kruis WoordRaadse!

VAN LINKS NAAR RECHTS:

1. pleinvrees

2. / eventueel

3. reeds / Liesbet... / muzieknoot

4. nihil / tijdperk
5. voedseltoename-vermindering / uitroep van verwondering / ingenieur
6. lustoord / dode

7. agressief gedrag
8. wanorde / vis

9. Egyptische schoonheid / oude lengtemaat
10. gedoogde zelfdoding met hulp van anderen

VAN BOVEN NAAR ONDER:

1. noot / overdreven

2. prikkel / onverbloemd
3. overdosis / primitieve woning
4. heb angst / voegwoord / stad in België
5. liefkozing / Japans bordspel
6. stadium / Duits filosofische term

7. buitenshuis bedrog / muzieknoot
8. elasticiteit

9. Europeaan / sneeuwhut
10. gelijk verdeelde

Elke
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Kruis WoordRaadse!

I  2 3 456 789 10
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